
 
 
 
 ความรู้ทัว่ไปและ เหตุการณ์ปัจจบุัน   
(การเมือง เศรษฐกิจ สังคม) 
 
1. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 
ปี ในปีใด  
   ก.  2548    ข.2549      ค. 2550    ง.  2551        จ.  2552 
2. ผู้ใดได้ชื่อว่าบิดาทางด้านการบริหารราชการ  
   ก. Max Weber         ข. Frederick D. Taylor   
  ค. Elton Mayo  
  ง. Luther Gulick          จ. ไมม่ขี้อใดถูก 
3. นายกรัฐมนตรที่านใดของประเทศไทยที่ด ารงต าแหนง่ได้
ยาวนานที่สุด 
    ก. จอมพล ป.พิบลูสงคราม    
   ข. จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัตน ์
   ค. พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์   
   ง. ม.ร.ว.เสนีย์  ปราโมช   
   จ. พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร 
4. สถานีโทรทศัน์สีที่ตั้งขึ้นครั้งแรก คือสถานีใด  
   ก. ช่อง 7   ข. ช่อง 3  ค. ช่อง 9  ง. ช่อง 5  จ. ช่อง 11 
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัปัจจุบันคือฉบับ
ที่เท่าใด 
    ก. ฉบับที ่8           ข. ฉบับที่ 9          ค. ฉบบัที่ 10   
    ง. ฉบบัที่ 11         จ.ฉบับที่ 12  
6. ข้อใดคือความหมายของ NPL (สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้) 
      ก. Non  Performing  Loan          
     ข. Non  Permanant  Long                
     ค. No  Performing  Loan           
     ง. Non  Perform  Loan            
     จ. Non  Performing  Lon          
7. อธิบดีกรมส่งเสรมิกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคน
ปัจจบุันชื่อว่าอะไร 
     ก. นายสมพร ใชบ้างยาง  
     ข. นายแก่นเพชร  ช่วงรังษ ี
     ค. นายชาญนะ   เอ่ียมแสง  

ง. 0” 
   ง. นายวัลลภ พริ้งพงษ ์    
   จ. นายแก่นเพชร  ช่วงรังสี 
 
     ง.นายวลัลภ  พริ้งพงศ์ 
     จ.นายโชคชัย  โชควฒันะ 
8. ครุฑเป็นพาหนะของเทพองคใ์ด 
   ก.พระพรหม       ข.พระนารายณ์           ค.พระอินทร์  
   ง.พระศิวะ            จ. พระร่วง 
9. รหัส ISBN คืออะไร 
    ก.เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ 
   ข.เลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร 
   ค.เลขมาตรฐานสากลประจ าสือ่วีดีทัศน ์
   ง.ข้อ ก. และ ข. ถูก                          จ. ไม่มขี้อใดถูก 
10. ปี พ.ศ.ใดเป็นปีรณรงค์การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
   ก. 2545   ข. 2546   ค. 2547  ง. 2548   จ. 2550 
11. กลุ่มพยัคฆ์ทมฬิเป็นพวกแบง่แยกดินแดนประเทศใด  
   ก. มาเลเซีย     ข. อินโดนีเซีย      ค. อินเดีย  
   ง. บังคลาเทศ    จ. ศรีลังกา 
12. BOI เป็นชื่อย่อของหน่วยงานใด 
   ก. Board of Investment   ข. Bureau of Investment 
   ค. Bank of Investment  ง. Board of Industry  
   จ. Board of Inspector  
13. ส านักพระพุทธศาสนาสังกัดส่วนราชการใด  
    ก. ส านักนายกรัฐมนตรี             ข. กระทรวงศึกษา  
    ค. กระทรวงวัฒนธรรม 
   ง. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์ 
   จ. ไม่มขี้อใดถูก 
14. ค าว่า Decentralization ตรงกบัภาษาไทยว่าอะไร 
   ก. การแบ่งอ านาจ           ข. การมอบอ านาจ   
   ค. การถ่ายโอนอ านาจ       ง. การกระจายอ านาจ   
   จ. การรวมอ านาจไว้ที่ศูนย์กลาง 
15. ข้อใดได้ชื่อว่าหลังคาโลก 
   ก. อิสราเอล         ข. ปากีสถาน          ค.เนปาล  
   ง. ทิเบต             จ. ผิดทุกข้อ 
16. จังหวัดทีม่ีพลเมืองน้อยที่สุด คือจังหวัดใด  
   ก. ระนอง  ข. ร้อยเอ็ด  ค. ระยอง  ง. ราชบุรี  จ. ปัตตาน ี
17. KM คือค าย่อของค าใด 
   ก. Knowledge Managing      ข. Knowing Managing 
   ค. Knowing Management      ง. Knowledge Management  

แบบทดสอบประกอบการแนะแนว 
การสอบแข่งขันเพือ่บรรจุและแต่งตัง้บุคคลเข้ารับราชการ 

เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น    กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 
  ชุดที่ 1 
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   จ. Know-how Management 
18. ข้อใดเป็นหลักการของ 5 ส 
    ก. สะสาง  สงบ  สะดวก สุขลักษณะ สร้างนิสัย    
   ข. สะสาง  สะอาด  สะสม  สุขลักษณะ สร้างนิสัย     
   ค. สะสาง  สะอาด  สะดวก สุขลักษณะ สร้างนิสัย     
   ง .สะสาง  สะอาด  สบาย สุขลักษณะ สร้างนิสัย          
   จ. สะสาง  สะอาด  สะดวก สุขภาพ  สร้างนิสัย    
19. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดตัง้ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี
พ.ศ.ใด 
    ก. 2544    ข. 2545    ค. 2546   ง. 2547     จ. 2548 
20. บุคคลใดเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนแรก 
      ก. นายสาโรช คชัมาตย์  
     ข. นายพงศ์โพยม วาศภูต ิ
      ค. นายสมพร ใชบ้างยาง   
    ง. นายพระนาย สุวรรณรัฐ   
    จ. ไม่มขี้อใดถูก 
21. ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตั้งอยูท่ี่ใด 
    ก. กรุงจาการ์ตา้  ประเทศอนิโดนิเซีย 
     ข. กรุงเฮก  ประเทศเนเธอร์แลนด์  
    ค. กรุงเจนีวา  ประเทศสวีสเซอร์แลนด์  
    ง. กรุงโรม  ประเทศอิตาล ี 
    จ. ผิดทุกข้อ 
22. POSDCORB อักษร B ย่อมาจากค าในข้อใด 
   ก. Body  
   ข. Budget  
   ค. Border  
   ง. Bank   
   จ. ผิดทุกข้อ 
23. ข้อใดมใิชจุ่ดประสงคห์ลักของการกระจายอ านาจ 
   ก. ความต้องการอ านาจ  
   ข. ความพอใจในส่ิงที่รัฐบาลให้  
   ค. เรียกร้องความต้องการงบประมาณ   
   ง. รัฐบาลให้อิสรภาพ                           
    จ. ไม่มีขอ้ใดถูก 
24. กระบวนการก่อการร้ายส่งผลกระทบต่อสังคมด้านใดน้อย
ที่สุด 
       ก. การเมือง         ข. เศรษฐกิจ             ค. สังคม   
        ง. วัฒนธรรม                     จ. ถูกทุกข้อ 
25. ค่านิยมใดส่งผลให้ปญัหาคอรัปชั่นในสังคมไทยรุนแรงมาก
ขึ้น 

     ก. บริโภคนิยม       ข. เสรนีิยม          ค. อ านาจนยิม 
    ง. ชาตินิยม                 จ. สุขนิยม 
26. ข้อใดมใิช่การป้องกันการแพร่กระจายของยาเสพติด 
    ก. ส่งผู้ป่วยเขา้รับการบ าบดัในสถานที่ที่เหมาะสม  
   ข. ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกบัยาเสพติดให้โทษ  
   ค. ตั้งจุดตรวจของเจ้าหน้าที่บริเวณที่ต้องสงสัย  
   ง. เพิ่มโทษทางกฎหมายส าหรับผู้จ าหน่ายและผู้เสพยาเสพ
ติด 
    จ. ข้อ ก. และ ข. ถูก 
27. จากการแก้ปญัหาที่ดินท ากนิตามแนวทฤษฏีใหม่ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว ขอ้ใดต่อไปนี้มคีวามส าคัญมาก
เป็นล าดับแรก 
      ก. ดิน      ข. น้ า    ค. ลม      ง. ไฟ         จ. อากาศ 
28. “สินค้าได้เปล่า” ตรงกับข้อใด  
    ก. เป็นสินค้าที่ส าคัญที่สุดในเศรษฐศาสตร์  
    ข. เป็นสินค้าทีส่ าคัญน้อยที่สุดในเศรษฐศาสตร ์
    ค. เป็นสินค้าที่ผู้ผลิตได้เปล่าจากธรรมชาติ  
     ง. เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคได้เปล่าจากธรรมชาติ 
     จ. ผิดทุกข้อ 
29. ข้อใดไมใ่ช่ข้อแตกต่างระหวา่งผู้ประกอบการกับแรงงาน 
     ก. เป็นผู้ลงมือท างาน                  ข. เป็นผู้ลงทุน  
    ค. เป็นผู้รับความเส่ียง  
    ง. เป็นผู้ตัดสินใจ  
    จ. ข้อ ก. และ ข. ถูก 
30. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกบัเศรษฐศาสตร์ 
    ก. ผลิตกรรม          ข. ภาคยีกรรม           ค. อุปโภค   
    ง. บริโภค                  จ.บัพพาชนียกรรม 
31. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกับสังคมนิยมแตกต่างกันในแง่
ใด 
     ก. ผูผ้ลิตสินค้า             ข. ปริมาณสินค้าในตลาด   
     ค. ผู้ก าหนดราคาสินค้า  
     ง. ผู้บริโภคสินค้า              จ. ความต้องการบริโภคสินค้า 
32. ข้อใดคืออุปสงค ์
     ก. ความต้องการสินค้า  ข. ความจ าเป็นทีจ่ะต้องใช้สินค้า  
     ค. ความขาดแคลนสินค้า              ง. การซื้อสินค้า  
       จ. การขายสินค้า 
33. การเก็บหน่อไมใ้นป่ามาขายจัดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
แบบใด 
    ก. การยังชพี          ข. การหารายได้       ค. การผลิต  
    ง. การแลกเปล่ียน      จ. ถูกทุกข้อ 
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34. เขาพระวิหารตั้งอยูใ่นจงัหวดัใดของประเทศไทย 
   ก. สุรินทร ์                      ข. มุกดาหาร  
   ค. บึงกาฬ  
    ง. ศรีสะเกษ                   จ. อุบลราชธาน ี
35. เมื่อเกิดภาวะสงคราม รัฐบาลต้องใช้นโยบายใดต่อไปนี ้
     ก. ภาวะตลาดมืด  ข. การประกันราคาขั้นต่ า   
     ค. การก าหนดราคาขั้นสูง   
    ง. การปันส่วนผลผลิตส่วนเกิน             จ. ถูกทุกข้อ 
36. วันงดความรุนแรงโลก ตรงกับวันที่เท่าใดของทุกป ี
    ก. 2 มิถุนายน               ข. 2 กรกฎาคม      
    ค. 2 สิงหาคม                    ง. 2 ตุลาคม 
    จ. 2 กันยายน 
37. IPCC เป็นค าย่อจากค าใด 
   ก. International Panel on Climate Change 
   ข. Institute of Panel on Climate Change 
   ค. Inspector of Panel on Climate Change 
    ง. Intergovernmental Panel on Climate Change 
   จ. Investment on Panel on Climate Change 
38. ปัจจุบัน มท. 3 คือผูใ้ด 
     ก. นายวสิาร  เตชะธีราวฒัน์ 
     ข. นายจารุพงศ์  เรืองสุวรรณ  
     ค. นายประชา ประสพดี   

ง. พล.ต.ท.ชัจจ์  กุลดิลก 
     จ. ผิดทุกข้อ 
39. ปัจจยัอะไรที่เป็นสาเหตทุ าให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ 
     ก. ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมีน้อยเกินไป  
     ข. ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมมีากเกินไป  
      ค. ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจไมม่ี    
     ง. ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมีน้อยกวา่ดอลล่าส์ 
     จ. ผิดทุกข้อ 
 40. เว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทยคือ 
     ก. www.moi.co.th  
     ข. www.mot.go.th   
      ค. www.moi.go.th    
     ง. www.mio.go.th  
     จ. ผิดทุกข้อ 
41.ดาวเทียมส ารวจฯ ดวงแรก ของไทย ทีช่ื่อว่า ธีออส หรือ 
THEOS ในภาษาอังกฤษเป็นค าย่อมาจากค าใด 
    ก. Thailand Evaluation Observation System  
    ข. Thailand Earth Observation System  

    ค. Thailand Event Observation System 
   ง. Thailand Election Observation System 
    จ. ไม่มขี้อใดถูก 
42. พระราชพธิมีหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 
ตรงกับวันที่เท่าใด 
   ก. 5 ธันวาคม 2548      ข. 5 ธันวาคม 2549      
    ค. 5 ธันวาคม  2554     ง. 5 ธันวาคม 2551   
   จ. 5 ธันวาคม 2552 
43. วัดประจ าพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี คือวัดใด  
   ก. วัดท่าวาสุกรี               ข. วัดสุทธิวราราม  
   ค. วัดท่าสทุธาวาส          ง. วัดธรรมกาย             
   ง. ไมม่ีข้อใดถูก 
44. เลขาธิการมูลนิธิชยัพัฒนา คอืผู้ใด 
    ก. นายแผน   วรรณเมธี    
    ข. นายโฆษติ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์  
    ค. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  
    ง. นายนิตย์ พิบูลสงคราม   
    จ. นายสวนติ คงศิร ิ
45. เขื่อนทดน้ าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ คือข้อใด 
     ก. เขื่อนเจ้าพระยา                  ข. เขื่อนภมูิพล   
    ค. เขื่อนล าตะคอง                    ง. เขื่อนสิรินธร         
    จ. เขื่อนปากมูล 
46. ข้อใดเป็นความหมายของค าว่า "คชาภรณ์"  
   ก. สนับเพลาส าหรับช้างต้นคูพ่ระบารม ี
   ข. เครื่องส าหรับช้างต้นคู่พระบารมี  
   ค. อาภรณ์ส าหรับช้างต้นคู่พระบารมี  
    ง. พระยี่ภู่ส าหรับช้างต้นคูบ่ารมี          จ. ไม่มขี้อใดถูก 
47. ข้อใดหมายถึงสถาบันทางสังคม  
   ก. หน่วยงานที่สมาชิกของสังคมด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
   ข. สมาชิกของสังคมที่รวมกลุ่มกันท ากิจกรรมต่างๆ  
   ค. กิจกรรมของสมาชิกในสังคมที่ด าเนินไปอย่างมแีบบแผน  
   ง. ชุดของกฎเกณฑ์ทีส่ังคมก าหนดให้สมาชิกด าเนิน
กิจกรรมด้านต่างๆ                   
    จ. ถูกทุกข้อ 
48. การก าหนดใหห้ญงิชายเมื่อแต่งงานกันต้องจดทะเบียน
สมรส เป็นการจัดระเบียบทางสังคมในข้อใด  
    ก. บรรทัดฐานทางสังคม        ข. สถานภาพทางสังคม  
   ค. บทบาททางสังคม              ง. หน้าทีท่างสังคม  
     จ. วิถีชวีิตทางสังคม 
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49. การรุมประชาทัณฑ์ผู้ทีท่ าผดิ เป็นลักษณะของการควบคมุ
ระเบียบสังคมแบบใด  
     ก. กฎหมู่                       ข. จารีต             
    ค. วิถีประชา                   ง. การขัดเกลาทางสังคม  
    จ. ปทัสถาน 
50. ศาลปกครองมีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีประเภท
ใด  
    ก. คดีพิพาทระหว่างประชาชนกับสมาชิกพรรคการเมือง  
    ข. คดีพิพาทระหว่างสมาชิกรัฐสภา  
    ค. คดีพิพาทระหว่างประชาชนด้วยกันเอง  
    ง. คดีพิพาทระหว่างประชาชนกับเจา้หน้าที่ของรัฐ 
    จ. ผิดทุกข้อ 
51. ภาษีประเภทใดเป็นภาษีทางอ้อม  
   ก. ภาษีเงินได ้       ข. ภาษศีุลกากร     ค. ภาษีมรดก 
   ง. ภาษโีรงเรือน      จ. ไมม่ีขอ้ใดถูก 
52. วิกฤตเศรษฐกจิของไทยที่เกิดเมื่อ พ.ศ. 2540 มีสาเหตุ
ส าคัญมาจากข้อใด  
   ก. เงินบาทแข็งค่าเกินไปท าให้ดุลงบประมาณขาดดุล  
   ข. เงินบาทอ่อนค่าเกินไปท าให้ดุลงบประมาณเกินดุล  
   ค. เงินบาทอ่อนค่าเกินไปท าให้บัญชีเดินสะพัดเกินดุล  
   ง. เงินบาทแข็งค่าเกินไปท าให้บญัชีเดินสะพัดขาดดุล 
   จ. ข้อ ก. และ ง. ถูก 
53. ผู้น าจีนที่เริ่มใช้นโยบายที่ทนัสมัย เพื่อพัฒนาประเทศคือ
ใคร  
    ก. เหมา เจ๋อตุง       ข. เจียง เจ๋อหมิน    ค. จาว จื่อหยาง  
     ง. เต้ิง เสี่ยวผิง         จ. เวิน เจีย เปา่ 
54. การที่ชาวจีนต้องการมีบตุรชายมากกว่าบตุรหญิง สืบเนื่อง
จากข้อใด  
    ก. ความเชื่อ          ข. ค่านยิม            ค. ประเพณี  
    ง. เศรษฐกิจ          จ. ถูกทกุข้อ 
55. กระแสเศรษฐกิจโลกในยุคปจัจุบัน ท าให้ประเทศไทยเผชิญ
กับปัญหาใดมากที่สุด  
    ก. การน าเข้าเทคโนโลยจีากต่างประเทศ  
    ข. ความขัดแย้งของผลประโยชน์ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน  
     ค. การกีดกันทางการค้าของประชาคมยุโรป  
    ง. ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน         จ. ผิดทุกข้อ 
56. ความสัมพันธ์ในข้อใดเป็นความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิ  
    ก. ลูกพี่ กับ ลูกนอ้ง      ข. พนักงานขาย กบั ลูกค้า  
    ค. พี่น้องร่วมบิดามารดา  ง. ผู้อ านวยการกับเลขานุการ   
    จ. นายก อบต. กับ ปลัด อบต. 

57. แผนพัฒนาในข้อใดที่มผีลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของสังคมไทยมากที่สุด  
      ก. แผนพฒันาจงัหวัดแบบบูรณาการ   
      ข. แผนปฏริูปการศึกษาแหง่ชาติ  
       ค. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
      ง. แผนปฏิรูประบบสาธารณสุขแห่งชาติ        จ. ถูกทุกข้อ 
58. ข้อใดในหลักทศพธิราชธรรมหมายถงึความเพียร 
      ก. ตบะ                   ข. อาชชวะ    
     ค. ทาน                   ง. มทัทวะ   
     จ. ไม่มขี้อใดถูก 
59. อาชชวะตามหลักทศพิธราชธรรมคือข้อใด  
   ก. การบริจาค  
   ข. ความอ่อนโยน  
   ค. ความไม่เบยีดเบียน  
    ง. ความซื่อตรง   
   จ. ความเที่ยงธรรม 
60. หลักธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวคือข้อใด  
    ก. ทศพิธราชธรรม            ข.พรหมวหิาร ๔   
   ค. อิทธิบาท ๔                   ง. ศีล ๑๐  
   จ. ไมม่ีข้อใดถูก  
61. การเกิดแผ่นดินไหวในภาคเหนือและภาคตะวันตกของ
ประเทศไทยมีผลมาจากข้อใด  
    ก. พื้นที่เป็นเขตภูเขาไฟมากอ่น  
    ข. พื้นที่ส่วยใหญ่เป็นเขตหินเก่าและหินกลางเก่ากลางใหม่  
    ค. เป็นเขตที่เปลือกโลกถูกแรงกฎทับจากภูเขามากที่สุด  
     ง. พื้นที่อยู่ใกล้เขตของภูเขาหินซึ่งทอดตัวผา่นทาง
ตะวันตกของพม่า        
    จ. ถูกทุกข้อ 
61. เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคือข้อใด 

ก.  www.thailocaladmin.go.th  ข.  www.localthai.go.th
  
ค.  www.localadmin.go.th   ง. www.thaiadminlocal.go.th 
จ.ผิดทุกข้อ  

62.  ASEAN. ย่อมาจากค าใด 
       ก. Asia    of  Southeast  Asian   Nations  
       ข. Asia    of  Southeast  Asian   Nation  

       ค. Association    of  Southeast  Asian   Nations         
       ง. Association    of  Southern  Asian   Nations  

จ .ผิดทุกข้อ 
 

http://www.thailocaladmin.go.th/
http://www.localthai.go.th/
http://www.localthai.go.th/
http://www.localadmin.go.th/
http://www.thaiadminlocal.go.th/
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63. ดอกไม้ประจ าชาตขิองประเทศมาเลย์เซียคือ 
      ก. ดอกพุทธรักษา          ข.ดอกชบา        
      ค. ดอกทองกวาว                         ง.ดอกเฟื่องฟา้           
      จ. ผิดทุกข้อ 
64. ข้อใดเป็นรูปแบบการบริหารราชการแบบแบ่งอ านาจ 
       ก. กระทรวง             ข. ทบวง       

ค. กรม  ง. จังหวดั 
ง. ผิดทุกข้อ 

65. ค าว่า Centralization ตรงกับภาษาไทยว่าอะไร 
ก. การแบ่งอ านาจ         ข. การรวมอ านาจ      
 ค. การถ่ายโอนอ านาจ   ง. การกระจายอ านาจ 
จ.ผิดทุกข้อ  

66.  ข้อใดเป็นดอกไม้ประจ าชาตไิทย 
ก. ดอกพุทธรักษา        ข.ดอกพุด          ค. ดอกเฟือ่งฟา้ 
ง. ดอกราชพฤกษ ์            จ. ผิดทุกข้อ 

67.   ค าย่อของ   RBM ย่อมาจากค าใด 

ก .Result  Base   Management    
ข. Reuse Base  Managing      
ค. Recycel Base  Management       
ง. Reduce  Base   Management 
จ. ผิดทุกข้อ 

68.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  
ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

ก. พอเพียง  มเีหตุผล  มีภูมิคุ้มกัน 
ข. พอประมาณ  มีเหตุผล  มีความพอเพียง 
ค. พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกนั 
ง. พอเพียง  มีภูมิคุม้กัน  แบ่งปัน 
จ. ผิดทุกข้อ 

69.  จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยจังหวัดใดที่ไม่มีพรมแดน
ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย 

ก. ปัตตานี  ข. สงขลา ค. นราธิวาส 
 ง. ยะลา       จ.สตูล 
70.  ประธานองคมนตรีคนปัจจุบนัคิอ 
 ก. พล.อ.สุรยุทธ ์      จุลลานนท ์
              ข.  พล.อ.ประยุทธ  จันทร์โอชา  

ค. พล.อ.ยุทธศักดิ์  ศสิประภา 
ง.  พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท ์

จ.  ผิดทุกข้อ 
71.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันคือ 
 ก.  มล.ปนัดดา   ดิศสกุล   
              ข.  พล.ต.อ.ประชา  พรหมนอก 

ค. พล.ต.อ.พงศพัฒน์  พงษ์เจรญิ 
ง.  ม.ร.ว.สุขุมพันธ์  บริพัตร 
จ.  ผิดทุกข้อ 

72.  ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซยีนประเทศสุดทา้ยคือ 
         ก.  ประเทศลาว 
       ข.  ประเทศกัมพูชา 
         ค.  ประเทศมาเลเซีย 
         ง.  ประเทศบรูไน  
         จ.  ประเทศพม่า 
73.  GDP(ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ) ย่อมาจากค าวา่ 
        ก.  Gross  Domestic  Product           
          ข. Gross  Domestics  Product                    
          ค. Gross  Domestic  of   Product                       
          ง.  Gross  Domestics of   Product            
          จ. ผิดทุกข้อ 
75.ข้อใดเป็นการจดัการบริหารราชการแผ่นดินของไทย 
 ก.  กระทรวง  ทบวง  กรม  

ข.  กระทรวง  ทบวง  กรม  จังหวดั  อ าเภอ 
 ค.  ราชการส่วนกลาง  สว่นภมูิภาค  ส่วนทอ้งถิ่น 
 ง.  กระทรวง  ทบวง  กรม  จงัหวดั  อ าเภอ  เทศบาล  
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
              จ. ถูกทุกข้อ   
76.  การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค  ตาม พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2534   เป็นไปตามข้อใด 
 ก.  จังหวดั  อ าเภอ        
              ข  .ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น     

ค.  อ าเภอ  ต าบล  หมู่บ้าน  
ง.  จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
จ.  ผิดทุกข้อ 

77.  ข้อใดเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 ก.  กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น       
              ข.  กรมการพัฒนาชมุชน  

ค.  กรมโยธาธิการและผังเมือง   
ง.  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
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จ.  ถูกทุกข้อ  
78.  หมีแพนด้าตัวแรกที่เกดิในประเทศไทยชื่ออะไร 

ก. ช่วงช่วง  ข.  หลินฮุ่ย ค.  หลินปิง 
ง.  ไทยจีน จ.  ล้านนา 

79.  โรค  “ชิคุนกุนยา”   มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการคืออะไร 
ก. โรคไข้เลือดออกปวดข้อ   
ข. โรคไข้เลือดออกสายพันธใ์หม่    
ค. โรคปวดข้อสายพันธ์ใหม ่
ง.    โรคไข้ปวดข้อยุงลาย  
จ.  โรคไข้เลือดออกกลายพันธ ์

80.  การบริหารแบบผลมุ่งสัมฤทธิ์คือข้อใด 

ก. RBM 
ข. PMQA 

       ค. PDCA 
       ง.  POSDCOB 
       จ.   ไม่มีข้อใดถกู 

81.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือผูใ้ด 

ก. ร.ต.อ.เฉลิม    อยู่บ ารุง  

ข. นายประชา  ประสบดี 

ค. นายจารุพงศ์  เรืองสุวรรณ 
ง.   นายยงยุทธ   วิชัยดษิฐ ์
จ.  พล.ต.ท.ชัจจ์  กุลดิลก 

82. โรคไข้หวัดใหญ่  2009  เกดิจากเชื้อโรคชนิดใด 
   ก.H3N1        ข.  H2N5          ค.  H1N5 

        ง.  H5N1            จ.  H1N1 
83.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 

ก. หลกันติิรัฐ               ข. หลักคุณธรรม      
 ค. หลักการมีส่วนร่วม    ง. หลักความรับผิดชอบ      
 จ. หลักความโปร่งใส 

84.  ค าว่า Decentralization ตรงกับภาษาไทยวา่อะไร 
ก. การแบ่งอ านาจ              ข. การมอบอ านาจ    
ค. การถ่ายโอนอ านาจ   
ง. การกระจายอ านาจ    
จ. การรวมอ านาจไว้ที่ศูนย์กลาง 

85.  ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของพนักงานส่วนต าบล 
ก. ปลดออก     ข. ไล่ออก     ค. ตัดเงินเดือน  
ง. ให้ออก       จ. ลดขั้นเงินเดือน 

86.   KM คือค าย่อของค าใด 
ก. Knowledge Managing      ข. Knowing Managing      

ค. Knowing Management   ง. Knowledge Management    
จ. Know-how Management 

87.  ข้อใดเป็นความหมายของค าว่า  e-Auction 
ก. การจัดซือ้จัดจ้างดว้ยวิธกีารทางอิเลก็ทรอนกิส์      
ข. การสอบราคาด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์   
ค. การจัดซื้อจดัเชา่ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์   
ง.การประกวดราคาด้วยวิธกีารทางอิเลก็ทรอนิกส์           
 จ. ถูกทุกข้อ 

88. ผู้ที่ท าหน้าที่พิจารณาจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      
ข. กรมการปกครอง       
ค. ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจ6    

      ง. คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.       
       จ. คณะรัฐมนตร ี
89.  DLA  เป็นอักษรย่อของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ย่อ
มาจากค าว่า 

ก. Department  0f   Local  Administratoin        
ข.  Department  0f   Logo  Administratoin       
ค. Department  0f   Local  Administrater 
ง. Departner    0f   Local  Administratoin  
จ. ไม่มีข้อใดถูก 

90.  PMQA ย่อมาจากค าในขอ้ใด 
ก. Public  Sector Management  Quality  Award 
ข. Public  Sector Management  Quality  Awards 
ค. Planning  Secter  Management  Quality  Award 
ง. Planning  Sector Management  Quality  Award 
 จ. ถูกทุกข้อ 

91.  เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนปัจจุบันชื่อว่าอะไร 
 ก. บัน คี มูน   ข. คิม จอง อิล   ค. ลี ดอง แย  
 ง. โก๊ะ โต๊ะ จง    จ. ปาร์ก ยอง แซ 
92.  ข้อใดคือความหมายของ Good  Governance 
 ก.  การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี   
              ข.  ธรรมมาภิบาล             ค.  รัฐบาลที่ด ี

ง.  รัฐบาลจัดการได้ด ี
จ.  ถูกทั้งขอ้ ก. และข้อ ข 
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93. ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนปัจจุบันคือ 
 ก. นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท ์   
              ข. นายสมศักดิ์   เทพสุทิน   
              ค. นายนายนิคม  ไวรัชวานิช   
              ง. นายเจริญ  จันทร์โกมล   
              จ. นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ 
94. ประธานวุฒิสภาคนปัจจุบันคือ 
 ก. นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์   
              ข. นายสมศักดิ์   เทพสุทิน   
           ค. นายนายนิคม  ไวรัชวานิช   
              ง. นายเจริญ  จันทร์โกมล   
              จ. นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ 
95.  ธรรมของผู้ปฏิบัติงานท่ีควรถือปฏิบัติคือข้อใด 
 ก.  พรหมวิหาร 4  
            ข.  อิทธิบาท 4  
              ค.  สังคหวัตถุ 4 
 ง.  วัตถุมงคล 4  จ.  ผิดทุกข้อ 
96.  ความหมายของ “:ป.ป.ท.” ตรงกับข้อใด 
 ก.  ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
              ข. ปราบปรามและป้องกันการทุจรติภาครัฐ    
              ค.  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคประชาชน 
           ง. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคประชาชน  
             จ. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคธุรกจิ 
97. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีช้ค าย่อวา่ 
 ก.  กทส.                   ข. กพส.   
              ค.  กทบ.                ง.  กทพ.    จ.  ถูกทุกข้อ 
98.  ข้อใดตรงกับความหมายของ “ วิสาหกจิชมุชน” 
 ก.  การประกอบการของชมุชนทีม่ีสมาชกิในทุกชุมชน
เป็นเจา้ของ 
 ข. การประกอบการของบุคคลในชุมชนที่มีสมาชกิใน
ชุมชนใกล้เคียงเป็นเจ้าของ 
  ค. การประกอบการของชุมชนที่มีสมาชิกใน
ชุมชนเป็นเจ้าของ 
  ง.  การประกอบการของชุมชนทีม่ีสมาชกิในชุมชนมา
จากก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าของ 
 จ. การประกอบการของชุมชนท่ีมีสมาชกิในชุมชนเป็น
ผู้ซื้อขาย 
 99. กฎหมายประเภทใดทีก่ าหนดโดยรัฐมนตร ี

 ก.  พระราชบัญญัต ิ ข.  พระราชก าหนด 
 ค.  พระราชกฤษฎีกา ง.  กฎกระทรวง 
 จ.  ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
100.  จังหวัดทีจ่ัดตัง้ขึ้นในประเทศไทยจังหวัดสุดทา้ยคือ 
 ก. หนองบัวล าภู    ข.  อ านาจเจริญ 
              ค.  บึงกาฬ    ง.  แม่ฟ้าหลวง  
              จ. ผิดทุกข้อ 
101. หน่วยงานใดมีหน้าทีดู่แลและให้สนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี 
 ก.  ส านักนายกรฐัมนตร ี ข.  กระทรวงมหาดไทย

 ค.  คณะรัฐมนตรี                 ง.  สตง.      
              จ.  ปปช. 
102. “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแหง่มหาชน
ชาวสยาม” ข้อความนี้ตรงกับข้อใด  

ก. พระบรมราชโองการ   ข. พระบรมราโชวาท  
 ค. พระราชด ารัส    

ง. พระราชด าริ     
จ. พระราชวินจิฉัย 

103.  ข้อใดเป็นการจดัการบริหารราชการแผ่นดินของไทย 
 ก.  กระทรวง  ทบวง  กรม ข.  กระทรวง  ทบวง  กรม  
จังหวดั  อ าเภอ 
 ค.  ราชการส่วนกลาง  สว่นภมูิภาค  ส่วนทอ้งถิ่น 
 ง.  กระทรวง  ทบวง  กรม  จงัหวดั  อ าเภอ  เทศบาล  
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั   
 จ.  กระทรวง  ทบวง  กรม  จงัหวดั  อ าเภอ  เทศบาล  
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
104.  ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2534
ราชการบริหารส่วนกลางคือข้อใด 
 ก.  ส านักงานนายกรฐัมนตร ี      ข.  กระทรวง  กรม 

               ค.  กระทรวง ทบวง     ง.  ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
               จ.  ผิดทุกข้อ 
105.  ข้อใดเป็นอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอ 
 ก.  บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ 
 ข.  บริหารราชการตามทีค่ณะรัฐมนตรี  กระทรวง  
ทบวง  กรม  มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีส่ัง                    
การในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
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              ค.  ควบคุมการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตาม
กฎหมาย 
              ง.   บริหารราชการตามค าแนะน าและชี้แจงของผู้ว่า
ราชการจังหวัดและผู้มีหนา้ที่ตรวจการอื่นซึ่งคณะรัฐมนตรี  
นายกรัฐมนตรี  กระทรวง  ทบวง  กรมและผู้ว่าราชการจงัหวัด
มอบหมายซึ่งไมข่ัดต่อกฎหมาย 
 จ.  ถูกทุกข้อ 
106.  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ได้แก่  การบริหารราชการ
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามข้อใด 
 ก.  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 ข.  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกจิของรัฐ 
 ค.  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจ
ของรัฐ 
 ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ก.  และ  ข.     
              จ.  ข้อ  ก.  ข.  และ  ค.  ถูก 
107.  หลักคิดในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่ง
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงพระราชทานคือข้อใด 
 ก.  เข้าใจ  ส านึก  รู้หน้าที่ 
 ข.  เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา 
 ค.  เข้าใจ  เข้าถึง  กตัญญ ู
 ง.  เข้าใจ  สันติ  ยุติธรรม   
               จ.  เข้าใจ  ร่วมแรง  พัฒนา 
108.  ค าวา่  “OTOP”  ย่อมาจากค าใด 
 ก.  One  Tambon  One  Plus                                 
 ข.  One  Tambon  One  President                           

            ค.  One  Tambon  One  Product 
 ง.  One  Tambon  One  People 
                จ.  ไม่มีข้อใดถกู 
109.  แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่มกีารจดัสรรพ้ืนท่ีในอัตราส่วน
อย่างไร 
 ก.  35  35  20  10   ข.  30  30  30  10

 ค.  30  30 25   15  ง.  35  30  25  20 
 จ.  30  30  20  20 
110.  การบริหารราชการเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกจิของรัฐ  
ส่วนราชการต้องปฏิบัติตามข้อใด 
 ก.  ถือว่าประชาชนเป็นศูนยก์ลางที่จะได้รับบริการจาก
รัฐ 

 ข.  ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต 
 ค.  รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 ง.  ก่อนด าเนินการภารกิจใดต้องมีแผนปฏิบตัิ
ราชการล่วงหน้า 
 จ.  ไม่มีข้อใดถกู 
111.  ข้อใดแสดงถึงสัดสว่นของสมาชกิวฒุิสภาได้ถูกตอ้ง 
 ก.  เลือกตั้ง  56  สรรหา  44  
            ข.  เลือกตั้ง  76  สรรหา  74 
              ค.  เลือกตั้ง  76  สรรหา  44 
 ง.  เลือกตั้ง  56  สรรหา  74    จ.  ไม่มีข้อใดถกู 
112.  ข้อใดไม่ได้เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 ก.  กรมทีด่ิน ข.  กรมการพัฒนาชุมชน 
 ค.  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ง.  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 จ.  กรมพัฒนาทีด่ิน 
113.”บ าบัดทุกข์  บ ารงุสุข”  คือหน้าที่ของกระทรวงใด 
 ก.  เกษตรและสหกรณ ์  ข.  มหาดไทย 
  ค.  พาณิชย ์  
               ง.  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์  
 จ.  ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
114.  แผนพัฒนา  3  ปีของ อปท. ต้องจัดท าและทบทวนใหแ้ล้ว
เสร็จภายในเมื่อใด 
 ก.  31  มีนาคม  ข.  30  มิถุนายน 
 ค.  31  พฤษภาคม ง.  31  สิงหาคม 
 จ.  30  กันยายน 
115.  ประเทศที่มีจ านวนประชากรมากที่สุดในโลกคือ 
 ก.  ประเทศอินเดีย.      ข. ประเทศสหรัฐอเมริกา.  
              ค. ประเทศจีน  
              ง.  ประเทศอาฟริกา    จ.  ถูกทุกข้อ 
116. งบประมาณรายจา่ยของรัฐบาลตราเป็นกฎหมายข้อใด 
 ก.  พระราชบัญญัติ  ข.  พระราชก าหนด 
              ค.  พระราชกฤษฎีกา            ง.  พระราชโองการ  
              จ.  ผิดทุกข้อ 
117.  แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติปกติใช้กี่ป ี
 ก.  3   ปี           ข.  5  ปี             ค.  6  ปี           
              ง.  4  ปี       จ.  7   ปี 
118. ข้อใดเป็นค่าแรงขั้นต่ าใน กทม.  
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 ก.  200   บาท ข. 350  บาท ค.  300  บาท
 ง.  350   บาท จ. 400  บาท 
119 . ประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีไม่มีแผ่นดินตดิทะเลคือ 
 ก.  ประเทศเมียนม่า       ข. ประเทศไทย  
            ค.  ประเทศลาว             ง.  ประเทศเวียดนาม  
               จ.  ไม่มีข้อใดถูก 
120.  โครงการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายตุามนโยบายรัฐบาลเป็นการ
จัดสรรเงินสวัสดกิารให้กับผู้สูงอายุคนละเทา่ใด 
 ก.  1,000  บาท ข.  1,500  บาท ค.  500  บาท

 ง.  800  บาท จ.  600-1,000 บาท 

121.  ผู้สูงอายุที่มีสิทธิเขา้ร่วมโครงการ ต้องมีอายุไม่น้อยกวา่
เท่าใด 
 ก.  55  ปี   ข.  60  ป ี ค.  65  ปี               
 ง.  70  ปี               จ.  75  ป ี
122.  หลัก  PDCA  ย่อมาจากค าใด 

 ก.  Plan  Do  Check  Act                       
       ข.  Plan  Decision  Check  Act                          
       ค.  Plan  Do  Check  Answer 

ง.  Plan  Decision  Check  Answer 
จ.  ไม่มีข้อใดถกู 

123.  วันยาเสพติดโลก ตรงกับวนัใดของทุกป ี
    ก. 26 พฤษภาคม      ข. 26 มิถุนายน  ค. 26 กรกฎาคม   
    ง. 26 สิงหาคม         จ. 26 กันยายน 
124.  ปัจจัยใดที่ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อผลิตภัณฑม์วลรวม
ในประเทศ (GDP)  
     ก. การบริโภคของครวัเรือน   
      ข. การช าระหน้ีต่างประเทศ  
     ค. การลงทุนของหน่วยธุรกจิ  
    ง. การใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการของรัฐบาล   
    จ. ถูกทุกข้อ 
125. AEC ย่อมาจาก  ASEAN  Economics Community. 
126. วันท้องถิ่นไทย  18 พค.ของทุกปี  
127 UNHCR….ส านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลีภ้ัยแห่ง
สหประชาชาติ...UN High Commisioner For Refuges 
128. วันสตรีสากล   8 มีค.  ของทุกป ี
129. วันงดสูบบหุรี่โลก      31 พค.ของทุกป ี
130.วันข้าราชการพลเรือน   1 เมย.ของทุกป ี
131.วันเทศบาล 24 เมย.ของทกุปี (วัน อบต.และ อบจ.ไม่มี) 

132.วันรัฐธรรมนญู  10 ธค. ของทุกปี. 
133.วันภาษาไทยแหง่ชาติ  29 กค.ของทุกป ี
134.วันต่อต้านโรคเอดส์  1 ธค.ของทุกป ี
135.ประเทศในกลุ่มอาเซียนมี ๑๐ ประเทศคือ ???????????? 
136. สัญญลักษณ์และความหมายของกลุ่มอาเซียน สีของธง 
วันอาเซียน 8 สค.ของทุกปี ???? 
137.วันสิ่งแวดล้อมโลก  4 ธค. ของทุกป ี
138.Uniecief….UN Childen”s Fund 
139.  SMEs……Small  And  Medium  Enterprises 
140. UN…The  United  Nations 
141. UNESCO….United Nation Educational Scientific and 
Cultural  Organization 
142. WHO…World  Health  Organization  
143. EU…European  Union 
144. ก าเนิดอาเซยีน(ASEAN…Association  of  South  East  
Asian  Nation) ลงนามปฏิญญากรุงเทพ วันที่ 8 สค 2510   
สมาชิกแรกเร่ิมมี 5 ประเทศคือ ไทย มาเลย์ฯ อินโดฯ 
ฟิลิปปินส ์  สิงคโปร์  ภารกิจม ี 3 เสาหลัก 
   ก.การเมืองและความมั่นคง(ASEAN Political-Security 
Community ….APSC) 
    ข ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ( ASEAN   Economic  
Community…AEC 
    ค. ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASEAN  Socio-   
Cultural Community….ASCC)  
145. ส านักงานใหญ่อาเซียน กรุงจาการ์ต้า  อินโดนิเซีย 
146. AFTA..ASEAN  Free  Tread  Area  Nation 
147.ประเทศอินโดนิเซียเป็นประธานกลุ่มประเทศแรก 
148. อาเซียนมีเลขาธิการทัง้หมด 12 คน ปัจจุบันคนที่ 12 คือ          
ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ  ชาวไทย 
149.เลขาธิการ UNCTAD องค์กรใน UN ว่าด้วยการค้าการ
ลงทุนคือ ดร.ศุภชัย  พานิภักดิ ์ชาวไทย 
150. กรุงเนบีดอร์ เป็นเมืองหลวงใหมข่องพม่า 
    .......ASEAN  Charter…..กฎบตัรอาเซียน    
   .......วันคุ้มครองโลก(Earth  Day)...วันที่ 22 เมย.ของทุกป ี
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ภาษาไทย หลักเหตุผล ทัศนคติ        
และอุปมาอุปไมย (จิ้บๆ) 
151. สินค้าชิ้นแรกติดแรกติดราคา 500 บาท ลดให้ 10 % และ
อีก 20 % หลังจากลดแล้ว ส่วนอกีชิ้นหนึ่งตดิราคา    490 บาท 
ลดให้ 20 % จงเปรียบเทียบราคาของสิ้นค้า 2 ชิ้น ดังกลา่ว 

ก. ชิ้นแรกแพงกวา่ 18 บาท                               
 ข. ชิ้นแรกแพงกว่า 42 บาท 

ค. ชิ้นแรกถูกกวา่ 58 บาท 
ง. ชิ้นแรกถูกกวา่ 32 บาท 
จ.ผิดทุกข้อ 

152. พ่อค้าขายสินค้าไดก้ าไร 20%  จากราคาขาย เขาได้ก าไร
จากต้นทุนร้อยละเทา่ใด 

ก. 20        ข. 25                    ค.30 
 ง. 40               จ.ถูกทุกข้อ 
153. ส านักงาน ก.พ.;  ส านักนายกรัฐมนตรี    =      ? : ? 

ก. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค:กระทรวงการคลัง 
ข. กรมศิลปากร:กระทรวงศึกษาธิการ 

ค.กรมการปกครอง:กระทรวงมหาดไทย 
ง. การประปานครหลวง:กระทรวงคมนาคม 
จ.ผิดทุกข้อ 

 จงเลือกค าที่มคีวามหมายตรงกับค าที่ขดีเสน้ใต้ 
154. เรื่องปลาบู่ทองเป็นนิทานปรัมปราของไทย 
 ก. พื้นบ้าน       ข. เก่าแก ่ ค. มีมาชา้นาน 
 ง. สืบๆ กนัมา       จ.ผิดทุกข้อ 
155. เขาท างานตัวเป็นเกลยีว 
 ก. ท างานหนกั       ข. ขยันท างานอยู่ตลอดเวลา 
 ค. ท างานอย่างเหน็ดเหน่ือย   
              ง. ถูกใชง้านจนไม่ได้วา่งเว้น    จ.ผิดทุกข้อ 
156. ผักตบชวาเป็นวัชพชืที่เจริญเติบโตอยา่งรวดเรว็ 
 ก. พืชชั้นต่ า ข. พืชที่ขึ้นในน้ า 
 ค. พืชที่ตายยาก ง. พืชที่ไมต่้องการ 
                จ.ถูกทุกข้อ 
157. ”นาฬิกาปลุกของฉันเรือนน้ีเป็นนาฬิกาแบบเกา่..........เสีย
แล้ว” 
 ก. มอซอ  ข. ซอมซ่อ 
 ค. คร่ าคร ึ ง. คร่ าเครอะ        จ.  ผิดทุกข้อ 

158.”พ่อ..........ว่าลูกจะมีเงินไม่พอใช้จงึรีบส่งไปให้” 
 ก.ห่วง  ข.ห่วงใย    ค.เป็นห่วง
 ง.เป็นห่วงใย          จ.ผิดทุกข้อ 
159. ข้อใดใช้ส านวนภาษาตา่งประเทศ 
 ก. ข้อมูลที่ปราศจากการตีความอาจเปน็ข้อมูล
ขยะก็ได ้
 ข. ประเทศไทยขาดแคลนทรัพยากรบุคคลด้าน
แวดล้อม 
 ค. ค่านิยมของสังคมไทยอาจเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ 
 ง. คุณภาพาของไทยในประเทศเป็นดัชนีวัด
ความส าเรจ็ในการพัฒนาประเทศ 
               จ.ถูกทุกข้อ 
160. ข้อใดใช้ค าไม่ถกูต้อง 
 ก. ฉันฉกุคดิมาหลายวันแลว้วา่ยังไม่ควรลาออก
จากงาน 
           ข. นักมวยฝ่ายแดงชั้นเชงิเหนือกวา่จงึเอาชนะคูต่่อสู้ไปได้ 
 ค. กรรมการชดุใหม่นี้เป็นชดุเฉพาะกิจทีผมตั้งขึ้นมา
ช่วยงาน 
 ง. ถ้าเชื่อมือเขาว่าจะท าได้ส าเร็จก็ควรมอบหมายให้
เขารับงานไป 
               จ.ผิดทุกข้อ 
161. ปลา : นก -  -  - ?  : ? 
 ก. ปืน : รถ              ข. ท้องทะเล : ต้นไม้ 

 ค. เรือด าน้ า : เครื่องบนิ      ง. แพ : เครื่องร่อน 
                จ.ผิดทุกข้อ 
162. ทหาร :  เป็น -  -  - ?  : ? 
 ก. นักประดิษฐ์ : หนังสือ ข. ปืนใหญ่  : โจรสลัด 

 ค. ทหารเรือ : เรือ    ง. อัศวิน : หอก 
               จ.ผิดทุกข้อ 
163. เรือ : สมอ - - - รถยนต์  : ? 
 ก. เบรคมือ ข. เบรค    ค. พวงมาลัย
 ง. เกียร ์         จ.ถูกทกุข้อ 
164. ต้นไม้ : ป่า - - - ? : ? 

 ก. ดอกไม้ : ทุ่งกว้าง ข. หญ้า : สนามหญ้า 
 ค. กบ : บ่อน้ า  ง. คน : ป้ายรถเมล ์
                จ.ผิดทุกข้อ 
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165.   5      –10        2 0     –40   .......... 
 ก. –60        ข. 40  ค. 60  
 ง. 80   จ. 100 
166.   32     81     64     25  .......... 
 ก. 4 ข. 6  ค. 16   
               ง. 36  จ. 9 
167.   5     13    40    104 ......... 
 ก.  139  ข. 168  ค. 174 
 ง. 208  จ. 229 
168 .  ประโยคใดใช้ภาษาได้ถกูตอ้ง 
 ก. เธอแต่งกายด้วยชดุสีชมพ ู    
              ข. เธออยู่ในชุดสชีมพ ู  

ค. เธอปรากฏกายดว้ยเส้ือผ้าชุดสีชมพู  
ง.  เธอสวมชดุสีชมพ ู

              จ. เธอสวมใส่ดว้ยอาภรณ์ชุดสีสมพ ู
169. ค าวา่  “ทัศนคต”ิ มีความหมายตรงกับข้อใด 
 ก. ความต้องการ     ข. แนวความคิดเหน็ 
 ค.ความพอใจ     ง. การเห็นคุณค่า 
 จ. การมวีิสัยทัศน ์
ให้ท่านอ่านขอ้ความแล้วควรสรุปอย่างไร 
160.  รถติดเพราะฝนตก  แต่วันน้ีฝนไม่ตก  เพราะฉะนั้น 
 ก.  รถไม่ติด           ข.  รถอาจจะติด 
 ค.  วันนี้ไม่มีฝน  
               ง.  สรุปแน่นอนไม่ได ้
               จ. ผิดทุกข้อ 
161.  เมือง  ก.  อยู่เหนือเมือง  ข.  เมือง  ข.  อยู่ใต้เมือง  ค.  
เมือง  ค.  อยู่เหนือเมือง  ง.  และเมือง  ก.  อยู่ใต้เมือง  ง.     
ดังนั้นเมืองอะไรอยูเ่หนือสุด 
 ก.  เมือง  ก.         ข.  เมือง  ข.    ค.  เมือง  ค.

 ง.  สรุปไม่ได้          จ.เมือง ง 
162. ค าวา่  “ทัศนคต”ิ มีความหมายตรงกับข้อใด 
 ก. ความต้องการ     ข. แนวความคิดเหน็ 
 ค.ความพอใจ     ง. การเห็นคุณค่า 
 ง. การมวีิสัยทัศน ์
ให้ท่านพิจารณาว่าขอ้ใดมีความหมายต่างจากขอ้อืน่ 
163. ก.  ฝนก าลังตกหนัก ข.  น้ าทะเลก าลังขึ้น 
 ค.  คล่ืนทะเลสูงมาก 
 ง.  ชายหาดแห่งนี้สวยมาก    จ.  เล่นน้ าที่ชายหาด 

164.  ก.  ล้างแก้วให้สะอาด ข.  ถูพื้นห้องให้เป็นมัน 
 ค.  รินน้ าใส่ขวดให้ครบ 
 ง.  เช็ดกระจกหน้าบา้นทุกบาน 
 จ.  กินยาแก้ปวดวันละ  2  เม็ด 
165.   ก.  ฉันรักงานสอน               ข.  ฉันรักเด็ก 
 ค.  ฉันชอบสอนภาษาไทย ง.  ฉันรักคุณครูของฉนั 
 จ.  ฉันสอนท่ีบนดอย 
166.   ก.  นารีเล่นปิงปอง    ข.  สมชายวา่ยน้ า 
 ค.  สมพลท าการบ้าน        ง.  สมศรีกระโดดเชือก 
 จ.  สมศักดิ์พรวนดินต้นไม ้

167.   ก.  ภูเขาลูกนี้สวยมาก         ข.  ตึกหลังนี้สูง  9   ชัน้ 
 ค.  น้ าตกแห่งนีม้ี  10  ชั้น 
                ง.  แม่น้ าสายนี้คดเคี้ยวมาก 
 จ.  ต้นสักต้นน้ันอายุ  300  ป ี
ให้ท่านอ่านขอ้ความตอ่ไปนี้แล้วพิจารณาตอบค าถาม 
     จะหักอื่นขืนหกัก็จกัได้    หักอาลัยนี้ไมห่ลดุสดุจะหกั    
สารพัดตดัขาดประหลาดนักแต่ตดัรักนี้ไม่ขาดประหลาดใจ 
168.  ส่ิงใดเป็นสาเหตุของการเกดิค าประพันธ์นี้ 
 ก.  ความอาลัย     ข.  ความทุกข์ใจ 
 ค.  ความรัก ง.  ความเศรา้โศก 
 จ.  การพลัดพราก 
169.  ผู้เขียนค าประพันธ์นี้อยู่ในอารมณ์อยา่งไร 
 ก.  ว้าเหว ่ ข.  ปลงตก 
 ค.  ห่วงหา ง.  เศร้าโศก 
 จ.  วุ่นวายใจ 
170.  ค าประพันธ์นี้มีลักษณะเดน่ในด้านใด 
 ก.  การใชค้ าสัมผัส 
 ข.  การย้ าค า 
 ค.  การเปรียบเทียบ 
 ง.  ความอ่อนหวาน จ.  ความไพเราะ 
171.  เหตุการณ์ใดท าใหเ้กิดค าประพันธ์น้ี 
 ก.  ความรกั 
 ข.  ความอาลัย 
 ค.  การทอดทิ้ง 
 ง.  การพลัดพราก               จ.  ความผดิหวงั 
172.  ว่าว : นก           ?  :  ปลา 
 ก.  คนตกปลา          ข.  น้ า 
 ค.  เรือด าน้ า 
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 ง.  เรือแจว จ.  เรือยนต ์
173.  ขยัน  :  ความผดิหวงั          เกียจคร้าน  :  ? 
 ก.  ความอดทน 
 ข.  ความสมหวัง 
 ค.  ความยินด ี
 ง.  ความรอบคอบ 
 จ.  ความเลว 
ให้ท่านเลอืกค าที่มคีวามหมายใกล้เคียงกับค าที่ขดีเสน้ใต้
ในประโยค 
174.  โปรดสงเคราะห์เด็กยากจน 
 ก.  บริจาค 
 ข.  ช่วยเหลือ 
 ค.  ป้องกัน 
 ง.  ดูแล 
 จ.  สนับสนุน 
175.  มวยคู่นี้พลิกล็อกเหลือเกิน 
 ก.  ผิดคาด ข.  ผิดหวัง 
 ค.  เหนือเมฆ 
 ง.  ฟลุ๊ค 
 จ.  เซ็ง 
176.  บรรยากาศในงานวันนั้นเซง็มาก 
 ก.  เศร้า 
 ข.  เงียบเหงา 
 ค.  หมดสนุก 
 ง.  ว้าเหว ่
 จ.  เป็นกันเอง 
177.  คนร้ายยงัคงกบดานอยู่ในกรุงเทพ 
 ก.  หลบซอ่น 
 ข.  หลบหนี 
 ค.  ตั้งแก๊ง 
 ง.  ก าเริบ 
 จ.  รวมตัว 
178.  รถติดเพราะฝนตก  แต่วันน้ีฝนไม่ตก  เพราะฉะนั้น 
 ก.  รถไม่ติด   
 ข.  รถอาจจะตดิ 
 ค.  วันนี้ไม่มีฝน 
 ง.  วันนี้แดดจดั จ.  สรุปแน่นอนไม่ได ้

179.  ถ้ามีเงินเขาจะซื้อรถ  แตเ่ขาไม่ซื้อรถ  ฉะนั้น 

 ก.  เขาไม่มีเงนิ 
 ข.  เขาไม่อยากขับรถ 
 ค.  เขาขับรถไม่เป็น 
 ง.  เขาซื้อบา้นก่อนซื้อรถ 
 จ.  สรุปไม่แน่นอน 
180.  เมื่อเล็กๆเขาเป็นคนเรยีบร้อย  เดี๋ยวนี้เขาเป็นคนเกเร 
 ก.  คนเรียบร้อยคือคนเกเร 
 ข.  คนเรียบร้อยดีกว่าคนเกเร 
 ค.  เขาเคยเปน็คนเรียบร้อย 
 ง.  เขาเป็นคนเกเรมากๆ 
 จ.  สรุปแน่นอนไม่ได้ 
181.  พ่อดื่มชาหรือกาแฟตอนเชา้ทุกวัน  เช้านี้พ่อไมด่ื่มชา  
ดังนั้น 
 ก.  พ่อดื่มน้ าส้ม 
 ข.  พ่อดื่มกาแฟ 
 ค.  พ่อไม่ดื่มอะไรเลย 
 ง.  พ่อรีบไปท างาน 
 จ.  สรุปแน่นอนไม่ได้ 
182.  ถ้าเขาสอบบรรจุได้เขาจะเป็นปลัด อบต.  แต่เขาสอบบรรจุ
ไม่ได้  ฉะนั้น 
 ก.  เขาไม่ได้ท างาน    ข.  เขาท าข้อสอบไม่ได ้
 ค.  เขาไม่ได้เป็นปลัด  อบต. 
 ง.  เขาไปเรียนต่อเมืองนอก 
 จ.  สรุปแน่นอนไม่ได ้
183.  นกทุกตัวบินได้  กาบินได้  ดังนั้น 
 ก.  กามีปีก 
 ข.  กาเป็นนกชนดิหนึ่ง 
 ค.  นกเป็นกาชนิดหนึ่ง ง.  กาบินสูงกว่านก 
 จ.  สรุปแน่นอนไม่ได ้
184.  นิดสูงกวา่ด า  ด าสูงกว่าหมู  หน่อย  ด าและขาวสูงเท่ากัน  
เขียวเตีย้กวา่ขาว  แต่สูงกวา่หมู  ดังนั้น  ใครสูงที่สุด 
 ก.  นิด                  ข.  ด า 
 ค.  ขาว 
 ง.  เขียว      จ.  หน่อย 
185.  ปลาทุกตัวว่ายน้ าได้  นกบางตวัเป็นปลา  ฉะนั้น 
 ก.  นกทุกตัวว่ายน้ าได ้
 ข.  นกบางตวัว่ายน้ าได้ 
 ค.  ปลาบางตวัเป็นนก 



                                                                                         - 13 - 
 
 ง.  นกบางตวัวา่ยน้ าไม่ได้ 
 จ.  สรุปแน่นอนไม่ได้ 
186.  ปีนี้หล่อนจะต้องแตง่งานหรือเรียนต่ออยา่งใดอย่างหน่ึง  
แต่ปีนี้หล่อนไม่ได้เรียนต่อ ดงันั้น 
 ก.  หล่อนเรียนต่อไม่ได้ 
 ข.  หล่อนอยากมีครอบครวั 
 ค.  หล่อนสอบบรรจุได้ 
 ง.  หล่อนต้องแต่งงาน 
 จ.  สรุปแน่นอนไม่ได้ 
187.  เขารู้สึก...................ที่........................ของเขาเป็น
ผลส าเร็จ 
 ก.  ภูมิใจ – แผนการณ์ 

 ข.  ภูมิใจ – แผนการ 
 ค.  ภาคภูมิ – แผนการ 
 ง.  มั่นใจ – แผนการณ์ 
 จ.  มั่นใจ – แผนการ 
187.  อาจารยแ์ดงมีอายุใกล้จะ..................แล้ว 
 ก.  เกษียน 
 ข.  เกษียณ 
 ค.  เกษียร 
 ง.  เกษียล จ.  เกศียร 
188.  ข้อใดมีค าอา่นท่ีถูกต้องทั้ง  2  ค า 
 ก.  ทศนิยม  อ่านวา่  ทด-นิ-ยม , ประวัติศาสตร์  อ่าน
ว่า ประ-หวัด-สาด 
 ข.  กรณียกิจ  อ่านวา่  กะ-ระ-นี-ยะ-กิด ,  คณนา  อ่าน
ว่า  คน-นา 
 ค.  ถาวรวตัถุ  อ่านว่า  ถา-วอน-ระ-วัด-ถุ ,  คุณวุฒิ  
อ่านวา่  คุน-นะ-วุด-ทิ 
 ง.  คมนาคม  อ่านวา่  คม-นา-คม ,  เกียรติประวตัิ  
อ่านวา่  เกียด-ติ-ประ-หวัด 
 จ.  อรหันต์  อ่านว่า  ออ-ระ-หัน ,  รสนิยม  อ่าน
ว่า  รด-น-ิยม 
189.  ข้อใดเขยีนผิด 
 ก.  บุคคลากร ข.  ศักดิ์สิทธิ ์ ค.  อัฒจันทร์
 ง.  ไอศกรีม จ.  โจทก์จ าเลย 
 
 
 

190.  ข้อใดเขยีนถูก 
 ก.  ภู่กัน  ข.  พิสดาร ค.  พละศึกษา
 ง.  พิศวาส จ.  พิสมัย 
191. ข้อใดเขียนถกูทุกค า 
 ก.  ทแยง  ทยอย  ทะยาน   
              ข.  ฉงน  ฉกาจ  ฉนั้น       ค.  สะกิด  สะกด  สะแก 
 ง.  กะทัดรัด  กะเหร่ียง  กะรัต  
              จ.  ขมวน  ขมิบ  ขยะขะแหยง 
192. ข้อใดใช้เครื่องหมาย  “ๆ”  ได้ถูกต้อง 
 ก.  เจ้าหน้าที่ ๆ ท าการไปรษณยี ์
 ข.  ไปหาเขาที่ ๆ  มีงานมาก  
              ค.  ท่ี ๆ เธอซื้อมานั้นถกูมาก 
 ง.  เก็บของไว้เปน็ที่ ๆ    
              จ.  กลับไปท่ี ๆ น่ังของเธอ 
193.  ข้อใดเขยีนถูก 
 ก.  สายสิญจน์ ข.  คฤหัสน ์ ค.  ตลบตแลง
 ง.  ปฤศฎางค ์ จ.  ธรรมขันฑ ์
194. ข้อใดใชว้รรณยุกต์ไดถู้กต้อง 
 ก.  ล่อกแล่ก ข.  ขาวจัว๋ ค.  โน๊ต   
 ง.  เชิ้ต  จ.  ข้าวโอ๊ต  
195. ค าในข้อใดอา่นออกเสียงต่างจากค าอื่น 
 ก.  บรรพต ข.  บรรทัด ค.  บรรพชิต

 ง.  บรรหาร จ.  บรรสาร 
196. ข้อความใดมีความหมายแสดงถงึความเสียเปรียบ 
 ก.  วานรได้แก้ว  ข.  กินน้ าใต้ศอก 
 ค.  หัวล้านได้หว ี  ง.  ตาบอดสอดตาเห็น 
 จ.  ฝากเนื้อไว้กับเสือ 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
197.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ให้
ไว้เมื่อใด 
       ก. วันท่ี  10  กรกฎาคม  2550   
       ข. วันที่  24  สิงหาคม  2550 
       ค. วันท่ี  26  กันยายน  2550                           
       ง. วันท่ี  10  ตุลาคม  2550 
       จ. วันที่  11  กันยายน  2550 
199.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ใช้
ในปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าไร 
      ก. ฉบับที่ 16    ข. ฉบับที่ 17          ค. ฉบับที่ 18  
      ง. ฉบับที่ 19      จ. ฉบับที่ 20 
200.  ผู้ท าหน้าที่จัดท ารฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 
      ก. สภาร่างรัฐธรรมนูญ  
      ข. คณะกรรมาธิการยกรา่งรฐัธรรมนูญ 
      ค. ศาลรัฐธรรมนญู ง. ถูกทั้งขอ้ ก และ ข้อ ข. 
      จ. ถูกทุกข้อ 
201.  เมื่อจัดท าร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว สภาร่างรัฐธรรมนูญได้
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ข้อใดถูกที่สุด 
     ก. จัดให้มีการออกเสียงประชามตเิพื่อใหค้วามเห็นชอบแก่
ร่างรัฐธรรมนูญทัง้ฉบับ 
    ข. การออกเสียงลงประชามตปิรากฏผลว่า ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งโดยเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงประชามติเห็นชอบ
ให้น าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาใช้บงัคับ 
     ค. การออกเสียงลงประชามตปิรากฏผลว่าประชาชนทัง้
ประเทศมีประชามติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้น าร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่มาใช้บงัคับ 
     ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ข 
    จ. ถูกทุกขอ้ 
202.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มี
หลักส าคัญอยา่งไร 
     ก. เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสทิธิเสรีภาพของประชาชนให้เป็น
ที่ประจักษช์ัดเจนยิง่ขึ้น 
    ข. สนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
ปกครองและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม 

    ค. ก าหนดกลไกสถาบันทางการเมือง ท้ังฝ่ายนติิบัญญัติและ
ฝ่ายบริหาร ให้มดีุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถกีารปกครอง
แบบรัฐสภา 
   ง. สร้างเสริมสถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้โดยสุจริตเที่ยงธรรม และเหนือส่ิงอื่นใด คือ การเน้นย้ า
คุณค่าและความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
อันเป็นหลักจรรโลงชาติ 
      จ. ถูกทุกข้อ 
203.  อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้
ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ านาจทางใดบ้าง 
        ก. รัฐสภา   ข.คณะรัฐมนตร ี
        ค. ศาล     ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ข 
      จ. ถูกทุกข้อ 
204.  การปฏิบัติหน้าที่ของรฐัสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้ง
องค์กรตามรฐัธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ 
ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550 ต้อง
เป็นไปตามหลักอะไร 
     ก. หลักนิติรัฐ         ข.หลกันติิธรรม 

     ค. หลักความเสมอภาค                  ง.ถูกทุกข้อ 
    จ. ผิดทุกข้อ 
205.  ข้อใดกล่าวผิด จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช 2550 
     ก. ศักดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอ
ภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุม้ครอง 
    ข. ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่าก าเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อม
อยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน 
    ค. รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ 
บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ ขดัหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตนิัน้เปน็อนัใช้บังคับมิได้ 
ยกเวน้เมื่อประชาชนได้แสดงประชามติแล้ว 
    ง. เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกก่รณีใด ให้
วินิจฉัยกรณีน้ันไปตามประเพณกีารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
     จ. การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลรวมทัง้
องค์กรตามรฐัธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลัก
นิติธรรม 
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206.  ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 บังคับแกก่รณีใดให้วินจิฉัยกรณีนั้นไป
ตามอะไร 
     ก. ค่านิยมตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    ข. ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมุข 
     ค. วัฒนธรรมในองค์กรของการปกครองตามระบบ
ประชาธิปไตย 
    ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ข                     จ. ถูกทุกข้อ 
207.  ข้อใด คือ ค าอธิบายถึงอ านาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550 
    ก. อ านาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย  
    ข. อ านาจอธิปไตยมีที่มาจากปวงชนชาวไทย 
   ค. อ านาจอธปิไตยเปน็ของปวงชนชาวไทย  
    ง. อ านาจอธิปไตยได้รับมอบจากปวงชนชาวไทย 
    จ. อ านาจอธิปไตยได้รับมอบมาจากปวงชนชาวไทย 
208.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
ก าหนดให้มีคณะองคมนตรีจ านวนเท่าใด 
       ก. ไม่น้อยกว่า  18  คน       ข. ไม่เกิน  18  คน 
       ค. ไม่น้อยกว่า  19  คน       ง. ไม่เกิน  19  คน   
       จ. จ านวน  18  คน 
209.  ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตง่ตัง้ประธาน
องคมนตรี คือข้อใด 
      ก. ประธานวุฒิสภา       
      ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
     ค. ประธานรัฐสภา       
      ง. นายกรัฐมนตรี 
      จ. ประธานศาลฎีกา 
210.  ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตง่ตัง้องคมนตรีอื่น 
คือข้อใด  
      ก. ประธานรัฐสภา     ข. ประธานวุฒิสภา 
      ค. นายกรัฐมนตรี    
      ง.ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
     จ. ประธานองคมนตรี 
211.  ข้อใดไม่ใช่ข้อต้องห้ามของการเป็นองคมนตรี 
    ก. เป็นประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย ์
     ข. เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

    ค. เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง 
    ง. เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภา 
     จ. เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ 
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
212. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตง่ตัง้ผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ คือข้อใด 
     ก. ประธานวุฒิสภา     ข. ประธานรัฐสภา 
     ค. ประธานสภาผู้แทนราษฎร    
     ง.ประธานองคมนตร ี                  จ. นายกรัฐมนตรี 
213.  ในกรณีท่ีพระมหากษัตรยิม์ิได้ทรงแตง่ตั้งผู้ส าเร็จราชการ
แทนพระองค์ หรือในกรณีท่ีเมื่อพระมหากษัตริย์ไม่ประทับอยู่ใน
ราชอาณาจกัรหรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ดว้ยเหตใุด
พระมหากษัตริย์ไม่สามารถทรงแต่งตัง้ผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์เพราะยงัไม่ทรงบรรลุนิตภิาวะหรือเพราะเหตุอื่นใน
ระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรส้ินอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถกูยุบ  
ให้ใครท าหน้าที่รัฐสภา 
    ก. วุฒิสภา    ข.ศาลรัฐธรรมนูญ 
     ค. ศาลปกครอง   ง.คณะองคมนตร ี
     จ. ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา 
214.  ในกรณีท่ีพระมหากษัตรยิม์ิได้ทรงแตง่ตั้งผู้ส าเร็จราชการ
แทนพระองค์ หรือในกรณีท่ีเมื่อพระมหากษัตริย์ไม่ประทับอยู่ใน
ราชอาณาจกัรหรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ดว้ยเหตใุด
พระมหากษัตริย์ไม่สามารถทรงแต่งตัง้ผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์เพราะยงัไม่ทรงบรรลุนิตภิาวะหรือเพราะเหตุอื่นใน
ระหว่างที่ไมม่ีผู้ส าเรจ็ราชการแทนพระองค์ใหใ้ครเป็นผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองคเ์ป็นการชั่วคราว ไปพลางก่อน 
      ก. ประธานวุฒิสภา  ข.ประธานรัฐสภา 
      ค. ประธานสภาผู้แทนราษฎร     
     ง. ประธานองคมนตรี 
      จ. นายกรัฐมนตรี 
215.  การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องค านึงถงึ
อะไรบ้าง 
      ก. ศักดิ์ศรีความเป็นมนษุย์       ข. สิทธิ 
      ค. เสรีภาพ       
      ง. ถูกทั้ง ข้อ ข และ ค 
     จ. ถูกทุกข้อ 
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216.  ข้อใดกล่าวผิด ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช 2550 
      ก. การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องค านึงถงึ
ศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพ 
     ข. สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจง้ โดย
ปริยายหรือโดยค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย่อมได้รับความ
คุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรีศาล 
      ค. บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและ
เสรีภาพของตนไดเ้ท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 
ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรฐัธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
ประชาชน 
     ง. บุคคลซึ่งถูกละเมดิสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรอง
ไว้ สามารถยกบทบัญญัติแหง่รัฐธรรมนูญนี้ เพื่อใช้สิทธิทางศาล
หรือยกขึ้นเป็นข้อตอ่สู้คดีในศาลได้ 
    จ. การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว้ จะกระท ามิไดโ้ดยไม่มีข้อยกเว้น 
217.  บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชวีิตและร่างกาย ยกเว้น
ข้อใด 
      ก. การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดว้ยวิธีการ
โหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระท ามิได ้
     ข. การลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมาย
บัญญัติไม่ถือวา่เป็นการลงโทษดว้ยวธิีการโหดรา้ยหรือไร้
มนุษยธรรม 
     ค. การค้นตัวบุคคลหรือการกระท าใดอันกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพจะกระท ามิได้ เว้นแต่มเีหตุตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
    ง. การจัดและการคุมขังบุคคล จะกระท ามิได้ในทุกกรณี 
     จ. ไม่มีข้อใดถกู 
218.  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ตามรฐัธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักไทย พุทธศักราช 2550 ยกเว้นข้อใด 
     ก. บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท าการอัน
กฎหมายทีใ่ช้อยูใ่นเวลาทีก่ระท านั้นบัญญัติเป็นความผดิและ
ก าหนดโทษไว ้
     ข. โทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกวา่โทษที่ก าหนดไวใ้น
กฎหมายทีใ่ช้อยูใ่นเวลาทีก่ระท าความผิดมิได้ 
     ค. ในคดีอาญา ต้องสันนิฐานไว้ก่อนวา่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่
มีความผิด 
     ง. ก่อนมีค าพิพากษาอันถึงทีสุ่ดแสดงวา่บุคคลใดได้กระท า
ความผิด จะปฏิบัติต่อบคุคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิดมิได ้

    จ. เมื่อปรากฏว่าสงสัยว่าบคุคลได้กระท าความผิด 
สามารถจับกุมบุคคลนัน้ได้ทนัท ี
219.  บุคคลย่อมมีสิทธใินกระบวนการยุตธิรรม ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักไทย พุทธศกัราช 2550 ยกเว้น ข้อใด 
     ก. สิทธิเข้าถึงกระบวนการยตุธิรรมได้โดยงา่ย สะดวก รวดเร็ว 
และทั่วถึง 
     ข. สิทธิพ้ืนฐานในกระบวนพจิารณา ซึง่อยา่งน้อยต้องมี
หลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่อง การได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย 
การได้รับทราบข้อเทจ็จรงิและตรวจเอกสารอยา่งเพียงพอ การ
เสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แยง้ และพยานหลักฐานของตน การ
คัดคา้นผู้พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับการพิจารณาโดยผู้
พิพากษาหรือตุลาการท่ีนัง่พิจารณาคดคีรบองคค์ณะ และการ
ได้รับทราบเหตุผลประกอบค าวินจิฉัย ค าพิพากษา หรือค าส่ัง 
    ค. ผู้เสียหาย เท่านัน้ มีสิทธิได้รับการปฏิบตัิทีเ่หมาะสม
ในการด าเนนิการตามกระบวนการยุตธิรรม รวมทั้งสิทธิใน
การได้รับการสอบสวนอย่างถกูตอ้ง รวดเร็ว เป็นธรรม 
และการไม่ให้ถ้อยค าเปน็ปฏปิักษต์่อตนเอง 
     ง. ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวน
หรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นธรรม โอกาสใน
การต่อสู้คดีอย่างเพยีงพอการตรวจสอบหรือได้รับทราบ
พยานหลักฐานตามสมควรการได้รับความชว่ยเหลือในทางคดี
จากทนายความ และการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว 
     จ. ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จ าเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิ
ได้รับความคุ้มครอง และความชว่ยเหลือที่จ าเป็นและเหมาะสม
จากรฐั 
220.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2550 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระท ามิได้ ยกเว้นกรณีใด 
     ก. เพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค การอันจ าเป็นในการ
ป้องกันประเทศ 
     ข. ทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง 
     ค. การส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม การพัฒนาการ
เกษตรหรือการอตุสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน 
    ง. การอนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งทางประวัตศิาสตร์ 
    จ. ถูกทุกขอ้ 
221.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2550 
การก าหนดคา่ทดแทนการเวนคนือสังหาริมทรัพย์ต้องก าหนดให้
อย่างเป็นธรรมโดยค านงึถึงอะไร ข้อใดถกูต้อง 
    ก. ราคาที่ซื้อขายกันตามปกตใินท้องตลาด 
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    ข. สภาพและที่ตั้งของอสังหารมิทรัพย ์
    ค.ความเสียหายของผู้ถูกเวนคนืและประโยชน์ท่ีรัฐและผู้ถูก
เวนคืนได้รับจากการใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ ที่ถูกเวนคืน 
    ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และข้อ ค 
   จ. ถูกทุกขอ้ 
222.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2550 
สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การจ ากัดเสรีภาพจะ
กระท ามิได้ เว้นแตก่รณีใด 
    ก. เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
    ข. การคุ้มครองประชาชนในดา้นสาธารณูปโภค 
    ค. การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนการจดัระเบยีบการประกอบอาชีพการคุม้ครอง
ผู้บริโภคการผังเมือง 
    ง. การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อม สวัสดิภาพ
ของประชาชน 
   จ. ถูกทุกขอ้ 
223.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2550 
บุคคลใดเปน็เจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกจิการหนงัสือพิมพ์ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือโทรคมนาคมได้ 
      ก. วุฒิสมาชกิ ข.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
      ค. ผู้น าฝ่ายค้าน  ง. รัฐธรรมนูญ 
     จ. ไม่มีข้อใดถูก 
224.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2550 
บุคคลย่อมมีสิทธเิสมอกันในการรับการศึกษา ไม่น้อยกวา่กี่ปี 
โดยไม่เก็บคา่ใช้จา่ย 
     ก. 9  ปี    ข. 10  ปี 
    ค. 12  ปี   ง. 14  ปี 
     จ. 6  ปี 
225.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2550 
บุคคลใดมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาล จากสถานบริการ
สาธารณสุขของรฐัโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
     ก. ผู้ยากไร้      
      ข. ผู้อนุบาล 
      ค. คนเสมือนไร้ความสามารถ     
      ง. ผู้เยาว ์
      จ. ถูกทุกข้อ 

226.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2550 
บุคคลอายเุริ่มตัง้แตเ่ท่าใด มีสิทธไิด้รับสวัสดิการส่ิงอ านวยความ
สะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิศ์รี และความช่วยเหลือที่
เหมาะสมจากรัฐ 
    ก. อายุต่ ากวา่  60  ปีบริบูรณ์และไม่มีรายไดเ้พียงพอแก่การ
ยังชีพ 
    ข. อายุ  60  ปีบริบูรณ์และไม่มีรายไดเ้พียงพอแก่การยังชีพ 
   ค. อายุเกิน  60  ปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่
การยังชีพ 
    ง. อายุ  65  ปีบริบูรณ์และไม่มีรายไดเ้พียงพอแก่การยังชีพ 
   จ. อายุเกิน  65  ปีบริบูรณ์และไม่มีรายไดเ้พียงพอแก่การยังชีพ 
227.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2550 
บุคคลใดมีสิทธิเขา้ถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการส่ิงอ านวย
ความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และความชว่ยเหลือที่เหมาะสม
จากรฐั ย่อมได้รับความชว่ยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 
     ก. ผู้พิการ   ข. ผู้ทุพพลภาพ 
     ค. ผู้วิกลจริต   ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ค 
    จ. ถูกทุกขอ้ 
228.  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถงึข้อมูลหรือขา่วสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกจิ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต ่
     ก. การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารน้ันจะกระทบต่อความ
มั่นคงของรัฐ 
    ข. ความปลอดภัยของประชาชน 
    ค. ผู้มีส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบคุคลอื่น 
    ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข 
   จ. ถูกทุกขอ้ 
229.  บุคคลย่อมมีสิทธิท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั 
รัฐวิสาหกจิ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติ
บุคคล ให้รับผิดเนื่องจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท า
ของใคร 
       ก. ข้าราชการ                   ข. พนักงานของหน่วยงาน 
       ค. ลูกจ้างของหนว่ยงาน      ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข 
     จ. ถูกทุกข้อ 
230.  สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองใน
การได้รับข้อมูลอยา่งไรบ้าง 
     ก. ได้รับความคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง 
     ข. มีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย 
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    ค. มีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทกัษ ์สิทธิของผู้บริโภค 
    ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ข 
    จ. ถูกทุกขอ้ 
231.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2550 
ข้อใดถกูต้อง 
    ก. บุคคลย่อมมีสิทธิติดตามและร้องขอให้มกีารตรวจสอบการ
ปฏิบัติหน้าทีข่องผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง 
    ข. บุคคลย่อมมีสิทธิติดตามและร้องขอให้มกีารตรวจสอบการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรฐั 
    ค. บุคคลย่อมมีสิทธิติดตามและร้องขอให้มกีารตรวจสอบการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรฐั 
    ง. บุคคลซึ่งให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่องคก์รตรวจสอบการใช้
อ านาจรฐัหรือหน่วยงานของรัฐเกีย่วกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐย่อมได้รับความคุ้มครอง 
    จ. ถูกทุกขอ้ 
232.  บุคคลย่อมมเีสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ 
สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน องคก์ารพัฒนา
เอกชน หรือหมู่คณะอื่น การจ ากดัเสรีภาพจะกระท ามิไดเ้ว้นแต่
เหตุใด 
     ก. โดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย      
     ข. เพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน 
     ค. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
     ง. เพื่อป้องกันมิให้มกีารผูกขาดตดัตอนในทางเศรษฐกจิ 
     จ. ถูกทุกข้อ 
233.  บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรฐัธรรมนูญเพื่อล้มลา้ง
การปกครองประบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึง่อ านาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญตัิไว้
ในรัฐธรรมนูญ กรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดทราบการ
กระท าดงักล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบ
ข้อเท็จจรงิและยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการให้
เลิกการกระท าดงักลา่ว กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมคี าส่ังยุบพรรค
การเมืองให้เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ของหัวหน้าพรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารของพรรคการเมอืงที่ถูกยุบในขณะท่ีกระท า
ความผิดเป็นระยะเวลาเทา่ใด 
    ก.  3  ปี   ข. 5  ปี     ค. 8  ปี    ง. 10  ปี          จ. 12  ปี 

234.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2550 
บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหนว่ยราชการ 
หน่วยงานของรฐั รัฐวิสาหกิจ หรอืเจ้าหน้าที่อื่นของรฐั มีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
อ านวยความสะดวก และให้บรกิารแก่ประชาชนตามหลักใด 
     ก. หลักธรรมาภิบาล             ข.หลักคุณธรรม 
      ค. หลักความเสมอภาค     
      ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ข 
      จ. ถูกทุกข้อ 
235.  คณะรัฐมนตรีท่ีจะเขา้บริหารราชการแผ่นดินต้องชี้แจงต่อ
รัฐสภาให้ชดัแจง้วา่จะด าเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหาร
ราชการแผ่นดินใหเ้ป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  และ
ต้องจดัท ารายงานแสดงผลการด าเนินการ รวมทัง้ปัญหาและ
อุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละกี่ครัง้ 
     ก. 1 ครั้ง  ข. 2  ครั้ง              ค. 3  ครั้ง    
      ง. 4  ครั้ง         จ. 5  ครั้ง 
236.  คณะรัฐมนตรีต้องจดัท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอยีดของแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดินซึง่จะตอ้ง
สอดคล้องกับแนวใด 
    ก. แนวนโยบายในการพัฒนาประเทศ   
    ข. แนวนโยบายพืน้ฐานแหง่รัฐ 
    ค. แนวยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ    
    ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ข 
    จ. ถูกทุกข้อ 
237.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึง่เป็นสมาชิกของพรรคการเมอืง
กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคการเมืองตาม
จ านวนทีก่ าหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง ซึง่เห็นว่ามติหรือข้อบังคับในเรื่องใดของพรรค
การเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่นั้น จะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติ
หน้าที่ของรัฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญน้ี หรือขัด
หรือแย้งกับหลักการพ้ืนฐานแห่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีสิทธิร้อง
ขอให้ใครพิจารณาวินจิฉัย 
    ก. ศาลปกครอง               ข. ศาลรัฐธรรมนูญ 

    ค. ศาลฎีกา  ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ข 
    จ. ถูกทุกข้อ 
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238.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2550 
ประเทศไทยเป็นราชอาณาจกัรอนัหนึ่งอันเดียวจะด าเนินการ
อย่างไรมิได ้
    ก. แบ่งแยกมิได้        ข. ขยายอาณาเขตได ้
     ค. ขยายอาณาเขตมิได้           ง. แบ่งแยกได้บางส่วน 
     จ. ผิดทุกข้อ 
239.  การด าเนินการใดทีเ่ป็นเหตุให้โครงสร้างหรือโครงขา่ยขั้น
พื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐ อันจ าเป็น
ต่อการด ารงชีวติของประชาชน หรือเพื่อความมั่นคงของรัฐตกไป
เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือท าให้รัฐเป็นเจา้ของน้อยกวา่ร้อย
ละเท่าใด จะกระท ามิได ้
     ก. 51 ข. 50                    ค. 49   
      ง. 48              จ. 47 
240.  รัฐสภาประกอบด้วย 
      ก. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ข. สภาผู้แทนราษฎร 
      ค. วุฒิสภา  ง. ถูกทั้ง ขอ้ ข และ ข้อ ค 

     จ. ถูกทุกข้อ 
241.  ผู้ท าหน้าทีเ่ป็นประธานรัฐสภา 
    ก. ประธานสภาผู้แทนราษฎร     
     ข. ประธานวุฒิสภา 
     ค. ผู้น าพรรคฝ่ายค้าน   
     ง. นายกรัฐมนตร ี
     จ. ไม่มีข้อใดถกู 
242.  ผู้ท าหน้าทีร่องประธานรฐัสภา 
     ก. ประธานสภาผู้แทนราษฎร      
     ข. ประธานวุฒิสภา 
     ค. ผู้น าพรรคฝ่ายค้าน   
     ง. นายกรัฐมนตร ี
     จ. ไม่มีข้อใดถกู 
243.  ในกรณีท่ีไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานสภา
ผู้แทนราษฎรไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานรฐัสภา
ได้ ให้ใครท าหน้าที่ประธานรัฐสภาแทน 
     ก. รัฐมนตรีที่ประธานสภาผู้แทนมอบหมาย   
    ข. ประธานวุฒิสภา 
     ค. ผู้น าพรรคฝ่ายค้าน     
     ง. นายกรัฐมนตร ี
     จ. ไม่มีข้อใดถกู 

244.  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างประราช
บัญญัติจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยค า แนะน า และ
ยินยอมของใคร 
     ก. สภาผู้แทนราษฎร    ข.วุฒิสภา 
    ค. รัฐสภา   ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
     จ. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
245.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจ านวน
เท่าใดของจ านวนสมาชิกทัง้หมดที่มีอยู่ของแต่ละสภามีสิทธิ
เข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาทีต่นเป็นสมาชิกภาพของสมาชิก
คนใดคนหน่ึงแห่งสภานั้นส้ินสุดลง 
     ก. 1 ใน  3  ข. 1 ใน  5 
    ค. 1 ใน  10      ง. 1 ใน  20 
    จ. ไม่มีข้อใดถูก 
246.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 
1 ) พ.ศ. 2554  มีสภาผู้แทนราษฎรประกอบสมาชิกจ านวนกี่คน 
     ก. 400  คน   ข. 450  คน 
     ค. 480  คน  ง. 500  คน 

     จ. 600  คน 
24751.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1 ) พ.ศ. 2554  มีสมาชิกซึง่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งจ านวนกี่คน และสมาชกิซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อจ านวนกี่คน 
       ก. 375  คน  และ 125 คน   
        ข. 400  คน  และ 100  คน 

        ค. 420  คน  และ 80 คน    
        ง. 420  คน  และ 100 คน 
        จ. 360  คน  และ 80 คน 
248.  การเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ใช้วธิีออกเสียง
ลงคะแนนโดยวิธีใด 
     ก. โดยเปิดเผย                ข. โดยตรงให้ประชาชนเป็นผู้เลือก 
    ค. โดยตรงและลับ      
     ง. โดยกากบาทลงในบัตรลงคะแนน 
     จ. ถูกทุกข้อ 
249.  ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ ท าให้การเลือกตั้งทัว่ไปครั้งใดมี
จ านวนสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรไม่ถึงส่ีร้อยแปดสิบคนแต่มี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใดของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรท้ังหมด ให้ถือว่าสมาชกิจ านวนนั้นประกอบเป็นสภา
ผู้แทนราษฎร 
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     ก. 80  ข. 85                          ค. 90 
    ง. 95               จ. ไม่มีข้อถูก 
250.  ข้อใดไม่ถูกต้อง 
   ก. การเลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน ให้มกีาร
เลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรตามบัญชีรายชื่อที่พรรค
การเมืองจดัท าขึ้น 
    ข. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เลือกพรรคการเมืองที่จัดท าบัญชรีายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นได้
หน่ึงเสียง 
    ค. พรรคการเมืองหนึ่งจะส่งผูส้มัครรับเลือกตัง้แบบสัดส่วน
บางเขตเลือกตั้งก็ได ้
   ง. พรรคการเมืองหนึง่ตอ้งสง่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบ
สัดส่วนทุกเขตเลือกตั้ง 
      จ. ผิดทุกข้อ 
251.  กรณีก าหนดเขตเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน ให้จัดแบง่พื้นที่ประเทศ
ออกเป็นกี่กลุ่มจังหวัด 
     ก. 5  ข. 8                    ค. 10  
    ง. 12             จ. 15 
252.  การก าหนดเขตเลือกตัง้ส าหรับการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน ให้แต่ละกลุ่มจังหวัดเป็น
เขตเลือกตั้ง โดยแต่ละเขตเลือกตัง้ให้มจี านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรได้กี่คน 
      ก. 5              ข. 7                 ค. 10 

      ง. 12            จ. 20 
253.  การก าหนดเขตเลือกตัง้ส าหรับการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน ข้อใดผิด 
    ก. ให้จัดแบ่งพื้นที่ประเทศออกเป็นแปดกลุม่จังหวัด 
    ข. ให้แต่ละกลุ่มจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง โดยแต่ละเขตเลือกตั้ง
ให้มีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สิบคน 
    ค. การจัดกลุ่มจงัหวดั ให้จดัจงัหวัดทีม่ีพื้นที่ติดต่อกันอยูใ่น
กลุ่มจังหวัดเดียวกัน 
   ง. ในกลุ่มจังหวัดทกุกลุ่มตอ้งมีจ านวนราษฎรตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสดุท้ายก่อนปทีี่
มีการเลือกตั้งรวมกันแลว้ใกลเ้คียงกนั ทั้งนี้โดยให้จังหวัด
ทั้งจังหวดัอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียว 
    จ. ข้อ ก และ ข้อ ค ผิด 
 

254.   ข้อใดไม่ใชคุ่ณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
   ก. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลง
สัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าป ี
   ข. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันท่ี 1 มกราคม ของปี
ที่มีการเลือกตั้ง 
   ค. มีชื่ออยู่ในทะเบยีนบ้านในเขตเลือกตัง้มาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกวา่เกา้สิบวันนับถงึวันเลือกตั้ง 
  ง. มีอายุสิบแปดปีในปทีี่มกีารเลือกตั้ง 
   จ. กรณีมีถิ่นท่ีอยู่นอกราชอาณาจักรย่อมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้ง ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ
เลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชกิ
วุฒิสภา 
255.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กรณีเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติ
ไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า
กี่ปี 
    ก. 3  ปี    ข. 5  ปี             ค. 7  ปี    
    ง. 10  ปี 
   จ. ไม่มีข้อใดถูก 
256.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องมชีื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่กีว่ันนับถงึวัน
เลือกตั้ง 
    ก. 30  วัน ข. 45  วัน         ค. 60  วัน   

   ง. 90  วัน          จ. 180  วัน 
257.  บุคคลในข้อต่อไปนี้ เป็นบคุคลที่สามารถไปใช้สิทธเิลือกตัง้
ได้ 
    ก. นายเกียรติเป็นนกับวช    
    ข. นายมาเป็นบุคคลวิกลจริต 
    ค. นายสมศักดิ์มจีิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  
    ง. พระเขียวเป็นภิกษ ุ
   จ. ไม่มีข้อใดถูก 
258.  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ต้องมีอายเุท่าใด 
    ก. อายุไม่ต่ ากวา่  25  ปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง  
     ข. อายุไม่ต่ ากวา่  30  ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
     ค. อายุไม่ต่ ากวา่  35  ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง    
     ง. อายุไม่ต่ ากวา่  40  ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
     จ. อายุไม่ต่ ากวา่  45  ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
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259.   ข้อใดไม่ใช่ลกัษณะของผู้สมัครรับเลือกตัง้แบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง 
    ก. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวดัที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้ว
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกวา่ห้าปีนับถึงวันสมคัรรับเลือกตัง้ 
    ข. เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจงัหวดัที่สมัครรับเลือกตั้ง 
    ค. เคยศึกษาในสถานศึกษาทีต่ั้งอยู่ในจงัหวัดที่สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหา้ปีการศึกษา 
     ง. เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่
สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี 
    จ. ไม่มีข้อถูก 
260.  ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบง่เขตเลือกตัง้ ต้องมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านในจงัหวัดที่สมคัรรบัเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่ากี่ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตัง้ 
    ก. 1 ปี                 ข. 2 ปี                     ค. 3 ปี   
    ง. 4 ปี              จ. 5 ปี 

261.  ผู้สมัครรับเลอืกตั้งแบบแบง่เขตเลือกตัง้เคยศกึษาใน
สถานศึกษาทีต่ั้งอยูใ่นจงัหวดัที่สมัครรับเลือกตัง้เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่ากี่ปกีารศกึษา 
    ก. 5 ปี         ข. 4 ปี       ค. 3 ปี       ง. 2 ปี      จ. 1 ปี 
262.  ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบง่เขตเลือกตัง้เคยรับราชการหรือ
เคยมชีื่ออยูใ่นทะเบยีนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่ากี่ป ี
     ก. 1 ปี        ข. 2 ปี        ค. 3 ปี        ง. 4 ปี           จ. 5 ปี 

263.  บุคคลผู้มีลักษณะดงัต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องหา้มมใิหใ้ช้
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
     ก. นายด าติดยาเสพตดิให้โทษ 
     ข. นายแดงเป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบคุคล
ล้มละลายทุจริต 
     ค. นางแดงต้องค าพิพากษาให้จ าคกุและถูกคุมขงัอยู่โดย
หมายของศาล 
    ง. นายขาวเคยต้องค าพิพากษาให้จ าคกุโดยได้พ้นโทษมายงั
ไม่ถึงห้าปใีนวันเลือกตัง้ 
    จ. ถูกทุกขอ้ 
264.  บุคคลผู้มีลักษณะดงัต่อไปนี้ เป็นบุคคลที่มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
     ก. นายด าติดยาเสพตดิให้โทษ 
     ข. นายแดงเป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบคุคล
ล้มละลายทุจริต 

       ค. นางแดงต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถกูคมุขังอยู่โดย    
      ง. นายขาวเคยตอ้งค าพิพากษาให้จ าคกุโดยได้พน้โทษ
มายังไม่ถึงห้าปีในวันเลือกตั้ง 
      จ. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ 
หน่วยงานของรฐั หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจรติต่อหน้าที่หรือถือวา่
กระท าการทุจริตและประพฤติมชิอบในวงราชการ 
265.  บุคคลผู้มีลกัษณะดงัต่อไปนี้ เป็นบุคคลที่มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
      ก. เคยต้องค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลให้ทรัพย์สินตก
เป็นของแผ่นดิน เพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ผิดปกต ิ
      ข. เป็นข้าราชการซึง่มีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ านอกจาก
ข้าราชการการเมือง 
     ค. เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเปน็สมาชกิวุฒิสภาและ
สมาชิกภาพสิ้นสุดลงแลว้ยังไม่เกินสองป ี
       ง. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 
      จ. เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนษุยชน
แห่งชาต ิ
266.  อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีก าหนดคราวละกี่ปีนับแตว่ัน
เลือกตั้ง 
      ก. 1 ปี        ข. 2 ปี     ค. 3 ปี    ง. 4 ปี        จ. 5 ปี 
267. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่เมื่อใด 
      ก. วันท่ีพระมหากษตัริย์ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้ง 
     ข. วันที่นายกรัฐมนตรีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง 
    ค. นับแต่วนัเลือกตั้ง 
    ง. นับแต่วันท่ีเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
    จ. นับแต่วันท่ีเปิดประชุมรฐัสภา 
268.  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส้ินสุดลงเมื่อ
พรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกมมีติดว้ยคะแนนเสียง ไม่น้อย
กว่าเท่าใดของที่ประชมุร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรค
การเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น 
ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองทีต่นเป็นสมาชิก 
     ก. 2 ใน  3 ข. 2 ใน  4         ค. 3 ใน  4   
    ง. 3 ใน  5         จ. 4 ใน  5   
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269.  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส้ินสุดลง เมื่อ
พรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกมมีติให้พ้นจากการเป็นสมาชิก
ของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกในกรณีเช่นนี้ ให้ถือวา่ส้ินสุด
สมาชิกภาพนับแต่วันท่ีลาออกหรือพรรคการเมืองมีมติ เว้นแต่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ภายในกีว่ันนับแตว่ันท่ีพรรคการเมืองมมีติ 
      ก. 15  วัน ข. 20  วัน            ค. 25 วัน 
     ง. 30  วัน       จ. 60  วัน 
270.  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส้ินสุดลง เมื่อ
พรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกมมีติให้พ้นจากการเป็นสมาชิก
ของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกในกรณีเช่นน้ี ให้ถือวา่ส้ินสุด
สมาชิกภาพนับแต่วันท่ีลาออกหรือพรรคการเมืองมีมติ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ภายในสามสิบวันนับแตว่ันท่ีพรรคการเมืองมีมติ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นอาจเขา้เป็นสมาชิกของพรรค
การเมืองอื่นได้ภายในกีว่ันนับแตว่ันท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
       ก. 15  วัน             ข. 20  วัน              ค. 25 วัน 
     ง. 30  วัน            จ. 60  วัน 
271.  การขาดจากการเป็นสมาชกิของพรรคการเมืองในกรณีท่ี
ศาลรัฐธรรมนูญมีค าส่ังยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรผู้นั้นเป็นสมาชิก และไม่อาจเข้าเป็นสมาชกิของพรรค
การเมืองอื่นได้ภายในกีว่ันนับแตว่ันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีค าส่ัง 
      ก. 15  วัน             ข. 20  วัน                ค. 25 วัน 
      ง. 30  วัน           จ. 60  วนั 

272.  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส้ินสุดลง
เนื่องจากขาดประชุมเกินจ านวนเท่าใดของจ านวนวันประชมุใน
สมัยประชุมที่มกี าหนดเวลาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยยี่สิบวันโดยไม่ได้
รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร 
       ก. 1 ใน  2 ข. 1 ใน  3                  ค. 1 ใน  4     
       ง. 1 ใน  5       จ. 2 ใน  5 
273.  เมื่ออายขุองสภาผู้แทนราษฎรส้ินสุดลง พระมหากษัตริย์
จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหมเ่ปน็การเลือกตั้งทัว่ไป ซึ่งต้อง
ก าหนดวันเลือกตัง้ภายในกีว่ันนับแต่วันท่ีอายุของสภา
ผู้แทนราษฎรส้ินสุดลง 
       ก. 15  วัน           ข. 30  วัน 

      ค. 45 วัน  ง. 60  วัน 
       จ. 90  วัน 

274.  การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระท าโดย 
        ก. พระราชบัญญัติ         ข. พระราชก าหนด 
      ค. พระราชกฤษฎกีา  ง. กฎกระทรวง 
       จ. ประกาศกระทรวง 
275.  การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา 
ซึ่งต้องก าหนดวันเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหมเ่ป็นการ
เลือกตั้งทัว่ไปภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่ากีว่ันแต่ไมเ่กินกีว่ันนับ
แต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎรและวนัเลือกตั้งนั้นต้องก าหนดเป็นวัน
เดียวกันหัวราชอาณาจักร 
       ก. ไม่น้อยกว่า 15 วัน แต่ไมเ่กิน 30 วัน   
       ข. ไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 45 วัน 
     ค. ไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน  
      ง. ไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน 
      จ. ไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน 
276.  ในกรณีท่ีเป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีมาจาก
การเลือกตั้งแบบแบง่เขตเลือกตั้ง ให้มีการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งทีว่่างภายในกีว่ันนับ
แต่วันท่ีต าแหน่งนั้นว่าง 
    ก. 15  วัน   ข. 30  วัน   ค. 45 วัน   ง. 60  วัน   จ. 90  วัน 
277.  ในกรณีท่ีเป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีมาจาก
การเลือกตั้งแบบสัดสว่นให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศให้
ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถดัไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นใน
เขตเลือกตั้งนั้นเล่ือนขึ้นมาเป็นสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรแทน
ต าแหน่งทีว่่าง โดยต้องประกาศในราชกจิจานเุบกษาภายในกี่วัน
นับแต่วันท่ีต าแหน่งนั้นว่างลง 
   ก. 7  วัน   ข. 15  วัน    ค. 30 วัน ง. 45  วัน     จ. 60  วัน 
278.  พรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดมิไดด้ ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรี แต่ไม่น้อยกวา่จ านวนเท่าใดของจ านวนสมาชกิทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรในขณะแต่งตั้ง เป็นผู้น าฝา่ยคา้น
ในสภาผู้แทนราษฎร 
       ก. 1 ใน  2  ข. 1 ใน  3 
         ค. 1 ใน  4   ง. 1 ใน  5 
         จ. 2 ใน  5     
279.  ผู้ใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตง่ตัง้ผู้น า
ฝ่ายค้าน 
        ก. ประธานวุฒิสภา ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
       ค. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ          ง. ประธานศาลฎีกา 
       จ. นายกรัฐมนตร ี
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280.  วุฒิสภาประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนกีค่น 
      ก. 100  คน  ข. 120  คน 
     ค. 150  คน  ง. 180  คน 
      จ. 200  คน 
281.  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับวุฒิสภา 
     ก. สมาชิกจ านวนรวมหนึ่งร้อยห้าสิบคน 
     ข. มาจากการเลือกตัง้ในแต่ละจังหวัด จงัวัดละหนึง่คน 
     ค. จากการสรรหาเทา่กับจ านวนรวมหนึง่ร้อยห้าสิบคนหกั
ด้วยจ านวนสมาชิกวฒุิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง 
     ง. กรณีที่มีการเพิ่มหรือลดจงัหวัดนาระหว่างวาระของสมาชิก
วุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งให้วฒุิสภาประกอบด้วยสมาชิกที่มี
อยู่ 
    จ. ถูกทุกขอ้ 
282.  ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ ท าให้สมาชิกวุฒิสภาไมค่รบ
จ านวนตามวรรคหนึง่ แต่มจี านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละเทา่ใดของ
จ านวนสมาชกิวฒุิสภาทั้งหมด ให้ถือว่าวุฒิสภาประกอบด้วย
สมาชิกจ านวนดงักล่าว แต่ต้องมีการเลือกตั้งหรือการสรรหาให้
ได้สมาชิกวุฒิสภาครบจ านวนตามวรรคหนึ่งภายในหนึง่ร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันที่มเีหตุการณ์ดงักล่าว และให้สมาชิกวุฒิสภาที่
เข้ามานั้นอยูใ่นต าแหน่งเพียงเท่าอายุของวุฒิสภาทีเ่หลืออยู่ 
    ก. 80          ข. 85        ค. 90     ง. 95     จ. ไม่มีข้อถูก 
283.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภา 
    ก. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละจังหวัด ใหใ้ชเ้ขต
จังหวดัเป็นเขตเลือกตั้ง 
   ข. ให้มีสมาชิกวุฒิสภาจงัหวดัละหน่ึงคน 
   ค. ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
   ง. การเลือกตัง้สมาชกิวุฒิสภาในแต่ละจังหวดั กรณี
ความจ าเปน็อาจใช้เขตอ าเภอเป็นเขตเลือกตั้ง 
   จ. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งได้หนึง่เสียง 
284.  คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวฒุิสภา ประกอบด้วยใคร
บ้าง ยกเว้นข้อใด 
     ก.ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
     ข. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
     ค. ประธานผู้ตรวนการแผ่นดนิ    
     ง. ประธานศาลฎีกา 
    จ. ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาต ิ

285.  คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวฒุิสภา ประกอบด้วยใคร
บ้าง ยกเว้นข้อใด 
      ก. ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึง่ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากวา่ผู้
พิพากษาศาลฎีกาที่ที่ประชมุใหญ่ศาลฎีกามอบหมายจ านวน
หน่ึงคน 
      ข. ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดมอบหมายจ านวนหนึ่งคน 
      ค. ประธานศาลปกครอง 
     ง. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
    จ. ถูกทุกขอ้ 
286.  การสรรหาสมาชกิวฒุิสภา ต้องให้แล้วเสร็จภายในกีว่ันนับ
แต่วันท่ีได้รับบัญชีรายชื่อจากคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
    ก. 15  วัน ข. 30  วัน                ค. 45 วัน 
    ง. 60  วัน          จ. 90  วัน 
287.  ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชกิวฒุิสภาด าเนินการสรรหา
บุคคลที่มีความเหมาะสมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กร
ต่างๆ ตามข้อใด 
      ก. ภาควิชาการ  ข. ภาครัฐ 
     ค. ภาคเอกชน   ง. ภาควิชาชีพ 
    จ. ถูกทุกขอ้ 
288.  ข้อใดไม่ใช่คุณสมบตัิสมาชกิวุฒิสภา 
    ก. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด    
    ข. ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
    ค. มีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปีบริบูรณ์ในวนัสมัครรับเลือกตั้ง
หรือวนัทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ 
     ง. ไม่เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
     จ. ไม่เป็นรัฐมนตรีหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอื่นซึ่งมิใช่
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือเคยเป็นแต่พ้นจาก
ต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วยังไมเ่กนิห้าปี 
289.  อายุของผู้ด ารงต าแหน่งสมาชกิวฒุิสภา 
     ก. ไม่ต่ ากว่า 40 ปีบริบูรณ์ในวนัสมัครรับเลือกตั้ง 
      ข. ไม่ต่ ากว่า 40 ปีบริบูรณ์ในปีที่มีการเลือกตั้ง 
      ค. ไม่ต่ ากวา่ 45 ปีบริบูรณ์ในวันสมัครรับเลือกตัง้ 
     ง. ไม่ต่ ากวา่ 45 ปีบริบูรณ์ในปีท่ีมีการเลือกตั้ง 
     จ. ไม่ต่ ากวา่ 45 ปีบริบูรณ์ในวันต้นปีปฏิทินที่มีการเลือกตัง้ 
290.  อายุของผู้ด ารงต าแหน่งสมาชกิวฒุิสภา 
     ก. ไม่ต่ ากวา่ 40 ปีบริบูรณ์ในวันสมัครรับเลือกตั้ง 
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     ข. ไม่ต่ ากวา่ 40 ปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการเสนอชื่อ 
     ค. ไม่ต่ ากวา่ 45 ปีบริบูรณ์ในวันสมัครรับเลือกตั้ง 
    ง. ไม่ต่ ากว่า 45 ปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการเสนอชื่อ 
    จ. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ขอ้ ข 
291.  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวฒุิสภาที่มาจากการ
เลือกตั้งต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด 
     ก. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวดัที่สมัครรับเลือกตั้ง
มาแล้วเป็นเวลาตดิต่อกันไม่น้อยกว่าหา้ปีนับถงึวันสมัครรับ
เลือกตั้ง 
    ข. เป็นบุคคลซึ่งเกิดนอกจงัหวดัทีส่มัครรับเลือกตั้ง 
     ค. เคยศึกษาในสถานศึกษาทีต่ั้งอยูใ่นจงัหวัดที่สมคัรรับ
เลือกตั้งเป็นเวลาตดิต่อกันไม่น้อยกวา่ห้าปีการศกึษา 
    ง. เคยรับราชการในจงัหวดัที่สมัครรับเลือกตัง้เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าหา้ป ี
    จ. เคยมีชื่ออยูใ่นทะเบยีนบ้านในจังหวัดที่สมคัรรับเลือกตัง้
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกวา่ห้าปี 
292.  บุคคลผู้เคยด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชกิภาพ
ส้ินสุดลงมาแล้วยังไมเ่กินกี่ปจีะเป็นรัฐมนตรีหรือด ารงต าแหน่ง
ทางการเมอืง มิได ้
      ก. ไม่เกิน 2 ปี  ข. ไม่เกิน 3 ปี 
       ค. ไม่เกิน 4 ปี   ง. ไม่เกิน 5 ปี 
       จ. ไม่เกิน 10 ปี 
292.  สมาชิกภาพของสมาชิกวฒุิสภามีก าหนดคราวละกี่ปีนับ
แต่วันเลือกตั้ง หรือวันทีค่ณะกรรมการการเลือกตัง้ประกาศผล
การสรรหา แล้วแต่กรณี โดยสมาชิกวุฒิสภาจะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินหนึ่งวาระไม่ได้ 
    ก. 4 ปี        ข. 5 ปี       ค. 6 ปี        ง. 7 ปี           จ. 9 ปี 
293.  เมื่อวาระของสมาชกิวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งส้ินสุด
ลงพระมหากษัตรยิ์จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มกีาร
เลือกตั้งสมาชกิสภาซึง่มาจากการเลือกตั้งใหมเ่ป็นการเลือกตัง้
ทั่วไปซึ่งต้องก าหนดวันเลือกตัง้ภายในกี่วันนับแต่วันท่ีวาระของ
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลอืกตั้งส้ินสุดลง และวันเลือกตัง้
นั้นต้องก าหนดเป็นวันเดยีวกันทัว่ราชอาณาจักร 
   ก. 15  วัน                   ข. 30  วัน                       ค. 45 วัน 
  ง. 60  วัน                        จ. 90  วัน 
294.  สมาชิกภาพของสมาชิกวฒุิสภาส้ินสุดลงเมื่อขาดประชุม
เกินจ านวนเท่าใดของจ านวนวันประชุมในสมยัประชุมทีม่ี

ก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยยี่สิบวัน โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากประธานวฒุิสภา 
         ก. 1 ใน  2          ข. 1 ใน  3                   ค. 1 ใน  4 
        ง. 1 ใน  5              จ. 2 ใน  5  
295.  ให้สมาชกิวุฒิสภาผู้เข้ามาแทนต าแหน่งทีว่่างนั้น อยู่ใน
ต าแหน่งไดเ้พียงเทา่วาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึง่ตนแทนเว้นแตว่าระ
ของสมาชิกวุฒิสภาที่วา่งลงจะเหลือไม่ถึงกี่วัน จะไม่ด าเนินการ
เลือกตั้งหรือการสรรหาก็ได้ 
         ก. 270  วัน        ข. 240  วัน                ค. 220 วัน 
         ง. 200  วัน         จ. 180  วัน 

296.  การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาต้อง
มีสมาชกิมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใดของจ านวนสมาชกิทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา จึงจะเปน็องค์ประชมุ 
        ก. กึ่งหนึ่ง          ข. 1 ใน  3               ค. 1 ใน  4    
          ง. 1 ใน  5              จ. 2 ใน  5 
297.  ภายในกีว่ันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้
มีการเรียกประชมุรัฐสภาเพื่อให้สมาชกิได้มาประชุมเป็นครั้งแรก 
          ก. 15  วัน      ข. 30  วัน                     ค. 45 วัน 
          ง. 60  วัน          จ. 90  วัน 
298. วันประชุมครัง้แรกให้ถือเปน็วันเริ่มสมยัประชุมสามัญทั่วไป
ส่วนวันเริ่มสมยัประชมุสามัญนติบิัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎร
เป็นผู้ก าหนด ในกรณีท่ีการเริ่มประชุมครั้งแรกมเีวลาจนถงึส้ินปี
ปฏิทินไม่ถึงกี่วันจะไม่มีการประชมุสมัยสามัญนติิบัญญัติส าหรับ
ปีน้ันก็ได้ 
          ก. 100  วัน        ข. 150  วัน              ค. 180 วัน  
          ง. 200  วัน           จ. 240  วัน 
299.  การปิดสมัยประชุมสมัยสามัญก่อนครบก าหนดเวลาหน่ึง
ร้อยยี่สิบวันจะกระท าได้แต่โดยความเห็นชอบของใคร 
         ก. สภาผู้แทนราษฎร  ข. วุฒิสภา 
       ค. รัฐสภา  ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
        จ. สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
300.  การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม และการปิดประชุม
รัฐสภาให้กระท าโดย 
       ก. พระราชก าหนด    ข. พระราชกฤษฎีกา 
       ค. พระราชบัญญัติ ง. กฎกระทรวง 
       จ. ประกาศกระทรวง 
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301.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภารวมกันหรือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจ านวนไม่น้อยกวา่เทา่ใดของจ านวน
สมาชิกทัง้หมดเท่าทีม่ีอยู่ของทั้งสองสภามีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้
น าความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียก
ประชุมรัฐสภาเป็นการประชมุสมยัวิสามญัได้ 
     ก. กึ่งหน่ึง ข. 1 ใน  3                  ค. 1 ใน  4        
     ง. 1 ใน  5          จ. 2 ใน  5 
302.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภา
รวมกันหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้น า
ความกราบบงัคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียก
ประชุมรัฐสภาเป็นการประชมุสมยัวิสามญัได้ ค าร้องขอดงักล่าว
ให้ยื่นต่อใคร 
       ก. ประธานวุฒิสภา ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
       ค. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ      ง. ประธานรัฐสภา 
       จ. นายกรัฐมนตร ี
303.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภา
รวมกัน หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้น า
ความกราบบงัคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียก
ประชุมรัฐสภาเป็นการประชมุสมยัวิสามญัได้ ใครเป็นผู้ลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการ 
       ก. ประธานวุฒิสภา ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
       ค. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ       ง. ประธานรัฐสภา 
       จ. นายกรัฐมนตร ี
304.  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวฒุิสภา และการ
ประชุมร่วมกันของรฐัสภาย่อมเปน็การเปิดเผยตามลักษณะที่
ก าหนดไวใ้นข้อบังคับการประชุมแต่ละสภาแต่ถา้คณะรัฐมนตรี 
หรือสมาชิกของแต่ละสภา หรือสมาชกิของทัง้สองสภารวมกัน มี
จ านวนไม่น้อยกว่าเท่าใดของจ านวนสมาชกิทั้งหมดเทา่ที่มีอยู่
ของแต่ละสภาหรือจ านวนสมาชกิของทั้งสองสภาเทา่ที่มีอยู่
รวมกัน ร้องขอให้ประชมุลับ ก็ใหป้ระชุมลับ 
         ก. กึ่งหน่ึง     ข. 1 ใน  3     ค. 1 ใน  4        
         ง. 1 ใน  5     จ. 2 ใน  5 
305.  ข้อใดไม่ใช่ พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
       ก. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยวิธีพจิารณา
คดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง 
      ข. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

         ค. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยการออก
เสียงประชามต ิ
       ง. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาความอาญา 
        จ. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึง่สมาชิกวุฒิสภา 
306.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
การพิจารณารา่งพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญของสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาให้กระท าเป็นกีว่าระ 
   ก. 1  วาระ                  ข. 2  วาระ      ค. 3  วาระ   
   ง. 4  วาระ                 จ. 5  วาระ 
307.  ข้อใดผิดจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ในเรื่องการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
      ก. การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีหน่ึงชั้นรับหลักการ 
      ข. ในวาระท่ีสองชั้นพิจารณาเรียงล าดับมาตรา ให้ถือเสียง
ข้างมากของแต่ละสภา 
     ค. การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม ตอ้งมี
คะแนนเสียงเหน็ชอบดว้ยในการที่จะให้ออกใช้เป็น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมากกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนสมาชกิทั้งหมดเทา่ที่มีอยู่ของแต่ละสภา 
      ง. ข้อ ก และ ข้อ ข ผิด 
     จ. ผิดทุกข้อ 
308.  ในเรื่องการพิจารณารา่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา การออกเสียง
ลงคะแนนในวาระท่ีสาม ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบดว้ยในการ
ที่จะให้ออกใชเ้ป็นพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญมากกวา่
เท่าใดของจ านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา 
     ก. กึ่งหนึง่ ข. 1 ใน  3                  ค. 1 ใน  4 
      ง. 1 ใน  5        จ. 2 ใน  5 
309.  เมื่อรัฐสภาใหค้วามเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญแล้วก่อนน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพจิารณา
ความชอบดว้ยรฐัธรรมนูญซึง่ต้องกระท าให้แล้วเสร็จภายในกีว่ัน
นับแต่วันท่ีได้รับเรื่อง 
   ก. 15  วัน             ข. 30  วัน                ค. 45 วัน  
   ง. 60  วัน                 จ. 90  วัน 
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310.  ร่างพระราชบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย 
     ก. คณะรัฐมนตร ี
     ข. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไมน่้อยกวา่หน่ึงหมื่นคนเขา้ชื่อ
เสนอกฎหมาย 
     ค.ศาลหรือองค์กรอิสระตามรฐัธรรมนูญ เฉพาะกฎหมายที่
เกี่ยวกับการจัดองคก์รและกฎหมายที่ประธานศาลและประ
องค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการ 
     ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ข 
    จ. ถูกทุกขอ้ 
312.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกวา่กี่คน ที่จะ
เสนอร่างพระราชบัญญัติได ้
    ก. 15  คน  ข. 20  คน                   ค. 30  คน 
    ง. 40  คน           จ. 100  คน 
313.  ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวดว้ยการเงินจะเสนอไดก้็ต่อเมื่อมี
ค ารับรองของใคร 
       ก. ประธานวุฒิสภา        ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
       ค. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ง. ประธานรัฐสภา 
     จ. นายกรัฐมนตรี  
314. พระราชบัญญัตจิะเสนอไดก้็แต่โดย ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน
ไม่น้อยกวา่กี่คนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
      ก. 5,000  คน    ข. 1,000  คน 
      ค. 15,000  คน   ง. 20,000  คน 
      จ. 50,000  คน 
315.  ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวดว้ยการเงิน หมายความถงึข้อใด 
        ก. การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปล่ียนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวาง
ระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร 
      ข. การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอน
งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน 
      ค. การกู้เงิน การค้ าประกัน การใช้เงินกู้ หรือการด าเนินการท่ี
ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ 
      ง. เงินตรา                         จ. ถูกทุกขอ้ 

316.  ในกรณีท่ีสงสัยวา่ร่างพระราชบัญญัตใิดเป็นร่าง
พระราชบัญญัตเิกี่ยวดว้ยการเงินที่จะต้องมีค ารับรองของ
นายกรัฐมนตรีหรือไม่ ใหเ้ป็นอ านาจของที่ประชุมรว่มกันของใคร
บ้างทเีป็นผู้วินิจฉัย 
     ก. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
    ข. ประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุก
คน 

    ค. ประธานวุฒิสภา 
   ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ข 
    จ. ถูกทุกข้อ  
317.  กรณีที่เป็นที่สงสัยวา่ร่างพระราชบัญญัตใิดเป็นร่าง
พระราชบัญญัตเิกี่ยวดว้ยการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
จัดใหม้ีการประชุมรว่มกัน ภายในกี่วันนับแตว่ันท่ีมีกรณีดังกลา่ว 
   ก. 15  วัน                ข. 30  วัน                    ค. 45 วัน  
    ง. 60  วัน                 จ. 90  วัน 
318.  กรณีที่เป็นที่สงสัยวา่ร่างพระราชบัญญัตใิดเป็นร่าง
พระราชบัญญัตเิกี่ยวดว้ยการเงิน มติของที่ประชมุร่วมกันใหใ้ช้
เสียงขา้งมากเป็นประมาณ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ใครออก
เสียงเพิม่ขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
      ก. ประธานวุฒิสภา ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
     ค. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ง. ประธานรัฐสภา 
     จ. นายกรัฐมนตร ี 
319.  ถ้าประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าการแก้ไขเพิม่เติมนั้น
ท าให้มีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกีย่วดว้ยการเงิน ให้
ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่ังระงบัการพิจารณาไวก้่อน และ
ภายในกีว่ันนับแตว่ันท่ีมีกรณีดังกล่าวให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นไปให้ท่ีประชุมรว่มกันของ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธกิารสามัญ
ของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะเปน็ผู้วินิจฉัย 
    ก. 15  วัน ข. 30  วัน                   ค. 45 วัน 
      ง. 60  วัน         จ. 90  วัน 
320.  ในกรณีท่ีที่ประชุมร่วมกันวนิิจฉัยวา่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
ท าให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นมีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญตัิ
เกี่ยวดว้ยการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งร่าง
พระราชบัญญัตินั้นไปใหใ้ครเป็นผู้รับรอง 
     ก. ประธานวุฒิสภา ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
     ค. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ง. ประธานรัฐสภา 
    จ. นายกรัฐมนตรี   
321.  สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิที่เสนอ
และลงมติเห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่าง
พระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา วฒุิสภาต้องพจิารณาร่าง
พระราชบัญญัติทีเ่สนอมานั้นให้เสร็จภายในกีว่ัน 
     ก. 15  วัน             ข. 30  วัน  
     ค. 45 วัน          ง. 60  วัน            จ. 90  วัน 
 



                                                                                         - 27 - 
 
322.  สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิที่เสนอ
และลงมติเห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่าง
พระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา ถา้ร่างพระราชบัญญตัินั้นเป็นร่าง
พระราชบัญญัตเิกี่ยวดว้ยการเงิน ต้องพิจารณาให้เสร็จภายในกี่
วัน 
     ก. 15  วัน ข. 30  วัน                          ค. 45 วัน 
    ง. 60  วัน          จ. 90  วัน 
323.  ถ้าร่างพระราชบัญญตัินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยว
ด้วยการเงิน ต้องพจิารณาใหเ้สร็จภายในสามสิบวันทัง้นี้ เว้นแต่
วุฒิสภาจะได้ลงมตใิห้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษซึง่ต้องไม่
เกินกีว่ันก าหนดวันดงักลา่ว ให้หมายถึงวันในสมัยประชุมและให้
เริ่มนับแตว่ันท่ีร่างพระราชบัญญตัินั้นมาถงึวฒุิสภา 
      ก. 15  วัน ข. 30  วัน                     ค. 45 วนั 
     ง. 60  วัน          จ. 90  วัน 
324.  การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันต้องมีกรรมาธิการของ
สภาทั้งสองมาประชุมไม่น้อยกวา่เท่าใดของจ านวนกรรมาธิการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
     ก. กึ่งหนึง่ ข. 1 ใน  3                       ค. 1 ใน  4   
      ง. 1 ใน  5         จ. 2 ใน  5 
325.  ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ สภาผู้แทนราษฎรจะ
ยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อเวลานานกีว่ันได้ล่วงพ้นไปนับแต่
วันท่ีวุฒิสภาส่งรา่งพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร 
      ก. 30  วัน ข. 45  วัน                       ค. 60 วัน 
      ง. 90  วัน       จ. 180  วัน 
326.  หากวุฒิสภาส่งรางพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยงัสภา
ผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างเดิมหรือร่างที่
คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกวา่
เท่าใดของจ านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
แล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตนิั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา 
    ก. กึ่งหนึ่ง ข. 1 ใน  3                    ค. 1 ใน  4 
     ง. 1 ใน  5         จ. 2 ใน  5 
327.  ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว 
ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทลูกระหม่อมถวายภายในกี่วัน
นับแต่วันท่ีได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรับสภา 
    ก. 15  วัน ข. 20  วัน                    ค. 30 วัน 
    ง. 45  วัน           จ. 60  วัน 

328.  ร่างพระราชบัญญัติใดพระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย
และพระราชทานคืนมายังรฐัสภาหรือเมื่อพ้นกี่วันแล้วมิได้
พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้น
ใหม ่
      ก. 30  วัน           ข. 45  วัน                ค. 60 วัน 
    ง. 90  วัน                  จ. 180  วัน 
329.  รัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
เท่าใดของจ านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าที่มีอยู่ของทัง้สองสภาแล้ว 
ให้นายกรัฐมนตรีน าร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายอกีครัง้หน่ึง 
      ก. กึ่งหน่ึง ข. 1 ใน  3                    ค. 1 ใน  4 
     ง. 2 ใน  3      จ. 2 ใน  5 
330.  รัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนสมาชกิทั้งหมดเทา่ที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
แล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน ารา่งพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายอกีครัง้หน่ึง เมื่อพระมหากษัตรยิ์มิได้ทรงลง
พระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในกี่วันให้นายกรัฐมนตรี
น าพระราชบัญญตัินั้นประกาศในราชกจิจานเุบกษาใช้บงัคับเป็น
กฎหมายไดเ้สมือนหน่ึงว่าพระมหากษตัริย์ได้ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยแลว้ 
   ก. 15  วัน   ข. 20  วัน   ค. 30 วัน ง. 45  วัน   จ. 60  วัน 
331.  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่ามีสาระส าคัญเกีย่วกับเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ หากสภาผู้แทนราษฎรมิได้
พิจารณาโดยกรรมาธิการเดมิสภา ให้สภาผู้แทนราษฎรตัง้
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นประกอบด้วยผู้แทนองคก์ารเอกชน
เกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นมีจ านวนไม่น้อยกว่าเท่าใดของจ านวน
กรรมาธิการท้ังหมด ท้ังนี้ โดยมีสัดส่วนหญิงและชายทีใ่กล้เคียง
กัน 
     ก. กึ่งหน่ึง ข. 1 ใน  3                    ค. 1 ใน  4  
     ง. 2 ใน  3         จ. 2 ใน  5 
332.  หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภา หรือสมาชิก
ของทั้งสองสภารวมกันมีจ านวนไม่น้อยกว่าเทา่ใดของจ านวน
สมาชิกทัง้หมดเท่าทีม่ีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่ารา่ง
พระราชบัญญัตดิังกลา่วมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญน้ี 
หรือตราขึ้นโดยไม่ถกูต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี ้
       ก. 1 ใน  2  ข. 1 ใน  3         ค. 1 ใน  10   
      ง. 2 ใน  3        จ. 2 ใน  5 
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333.  หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภา หรือสมาชิก
ของทั้งสองสภารวมกัน เห็นว่ารา่งพระราชบัญญัติดงักล่าวมี
ข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถกูต้อง
ตามบทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้เสนอความเห็นต่อใคร 
       ก.ประธานสภาผู้แทนราษฎร           ข. ประธานวุฒิสภา 
      ค. ประธานรัฐสภา  ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ค 
       จ. ถูกทุกข้อ 
334.  หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภา หรือสมาชิก
ของทั้งสองสภารวมกัน เห็นว่ารา่งพระราชบัญญัติดงักล่าวมี
ข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูนี้ หรือตราขึ้นไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนีแ้ล้วให้ประธานแหง่สภาที่ได้รับ
ความเห็นชอบดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
วินิจฉัยและแจ้งให้ใครทราบโดยไม่ชักช้า 
      ก. ประธานวุฒิสภา ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
      ค. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ       ง. ประธานรัฐสภา 
    จ. นายกรัฐมนตรี  
335.  การถามและการตอบกระทู้เรื่องการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องใดที่เป็นปัญหาส าคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนให้
กระท าได้สัปดาห์ละกี่ครั้งและใหส้มาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้น
ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินน้ันได้เรื่อง
ละไม่เกินสามครั้ง 
    ก. 1  ครั้ง ข. 2  ครั้ง                          ค. 3  ครั้ง 
     ง. 4  ครั้ง          จ. 5  ครั้ง 
336.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกวา่เทา่ใดของ
จ านวนสมาชกิทั้งหมดเทา่ที่มีอยูข่องสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิ
เข้าชื่อเสนอญัตตขิอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตร ี
       ก. กึ่งหน่ึง ข. 1 ใน  3                    ค. 1 ใน  4 
     ง.  1 ใน  5       จ. 2 ใน  5 
337.  มติไม่ไว้วางใจนายกรฐัมนตรีต้องมคีะแนนเสียงมากกวา่
เท่าใดของจ านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 
     ก. กึ่งหนึง่        ข. 1 ใน  3                   ค. 1 ใน  4 

      ง.  1 ใน  5         จ. 2 ใน  5 
338.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกวา่เทา่ใดของ
จ านวนสมาชกิทั้งหมดเทา่ที่มีอยูข่องสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิ
เข้าชื่อเสนอญัตตขิอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล 
        ก. กึ่งหน่ึง   ข. 1 ใน  3 

       ค. 1 ใน  4         ง.  1 ใน  5 
      จ. 1 ใน  6 
339.  รัฐมนตรีคนใดพ้นจากต าแหน่งเดมิแต่ยงัคงเป็นรัฐมนตรี
ในต าแหน่งอื่นภายหลังจากวันท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขา้ชื่อ
ให้รัฐมนตรคีนนั้นยังคงต้องถกูอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ให้
น าความมาใช้บงัคับกับรัฐมนตรผู้ีซึ่งพ้นจากต าแหน่งเดิมไมเ่กิน
กี่วันก่อนวันท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขา้ชื่อ 
      ก. 30  วัน     ข. 45  วัน              ค. 60 วัน 
     ง. 90  วัน           จ. 180  วัน 
340.  กรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีมิได้อยูใ่นพรรคการเมือง
ที่สมาชิกในสังกดัของพรรคนั้นด ารงต าแหน่งรฐัมนตรีมจี านวนไม่
ถึงเกณฑ์ที่จะเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป ให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนมากกวา่เทา่ใดของจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวทั้งหมดเทา่ที่มีอยูม่ีสิทธิเข้าชื่อ
เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทัว่ไปเพื่อลงมติไม่ไวว้างใจ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล 
     ก. กึ่งหนึง่  ข. 1 ใน  3        ค. 1 ใน  4 
     ง.  1 ใน  5                  จ. 2 ใน  5 
341.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนมากกวา่กึ่งหน่ึงของ
จ านวนสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวทั้งหมดเทา่ที่มีอยู่มี
สิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไวว้างใจ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลได้ เมื่อคณะรฐัมนตรี
ได้บรหิารราชการแผ่นดินมาเกินกว่ากี่ปีแล้ว 
      ก. 6  เดือน  ข. 1  ปี               ค. 3  ปี 
      ง. 3  เดือน                จ. 2  ปี  

342.  สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไมน่้อยกวา่เทา่ใดของจ านวน
สมาชิกทัง้หมดเท่าทีม่ีอยู่ของวฒุสิภามีสิทธิเข้าชื่อขอเปดิ
อภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อใหค้ณะรัฐมนตรแีถลงข้อเท็จจรงิ
หรือชี้แจงปัญหาส าคัญเกีย่วกับการบริหารราชการแผ่นดินโดย
ไม่มีการลงมต ิ
       ก. กึ่งหน่ึง  ข. 1 ใน  3          ค. 1 ใน  4 
      ง.  1 ใน  5                    จ. 2 ใน  5 
343.  สมาชิกวุฒิสภา มีสิทธิเขา้ชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปใน
วุฒิสภาเพื่อให้คณะรฐัมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหา
ส าคัญเกีย่วกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมตกิาร
ขอเปิดอภิปรายทัว่ไปตามมาตรานี้จะกระท าไดก้ี่ครั้งในสมัย
ประชุมหน่ึง 
   ก. 1  ครั้ง   ข. 2  ครั้ง  ค. 3  ครั้ง  ง. 4  ครั้ง   จ. 5  ครั้ง 
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344.  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่ากีค่น มีสิทธิเขา้ชื่อ
ร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตติามทีก่ าหนดในหมวด 3  และหมวด  5  แห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
      ก. 2,000  คน     ข. 5,000  คน           ค. 10,000  คน 
     ง. 20,000  คน     จ. 50,000  คน 
345.  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒสิภาต้องให้ผู้แทนของประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทีเ่ข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นชี้แจง
หลักการของรา่งพระราชบัญญตัแิละคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตดิังกล่าวจะต้องประกอบด้วย
ผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทีเ่ข้าชื่อเสนอร่าง
พระราชบัญญัตินั้นจ านวนไม่น้อยกวา่เทา่ใดของจ านวน
กรรมาธิการท้ังหมดดว้ย 
       ก. กึ่งหน่ึง ข. 1 ใน  3                   ค. 1 ใน  4 
       ง.  1 ใน  5      จ. 2 ใน  5 
346.  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่ากีค่น มีสิทธิ
เข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วฒุิสภา มีมติถอดถอนผู้
ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกาประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานศาลปกครองสูงสดุ หรืออัยการสูงสุดผูม้ีพฤตกิารณ์
ร่ ารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทจุรติต่อหน้าที ่
       ก. 2,000  คน          ข. 5,000  คน      ค. 10,000  คน  
      ง. 20,000  คน         จ. 50,000  คน 
347.  งบประมาณรายจา่ยของแผ่นดินให้ท าเป็นอะไร ถา้
พระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณออกไม่
ทันปีงบประมาณใหมใ่ช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจา่ยใน
ปีงบประมาณปกี่อนนั้นไปพลางก่อน 
        ก. พระราชก าหนด  ข. พระราชกฤษฎีกา 
      ค. พระราชบัญญัติ  ง. กฎกระทรวง 
       จ. ประกาศกระทรวง 
348.  ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ ร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจา่ย สภา
ผู้แทนราษฎรจะต้องวเิคราะห์และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่
วันนับแต่วันท่ีรา่งพระราชบัญญตัิดังกล่าวมาถึงสภา
ผู้แทนราษฎร 
    ก. 60  วัน ข. 82  วัน             ค. 105 วัน 

    ง. 120  วัน        จ. 180  วัน 

349.  ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ ร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจา่ย ในการ
พิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะต้องใหค้วามเห็นชอบ หรือ
ไม่ให้ความเห็นชอบภายในกีว่ันนับแต่วันท่ีร่างพระราชบัญญัติ
นั้นมาถงึวุฒิสภา 
      ก. 15  วัน              ข. 20  วัน               ค. 30 วัน 
      ง. 45  วัน                  จ. 50  วัน 
350.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติเพิม่เตมิรายการหรือ
จ านวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติในทางลดหรือตดัทอน
รายจา่ยซึง่มใิช่รายจา่ยตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ข้อใดถกู 
    ก. เงินส่งใช้ต้นเงินกู้  ข. ดอกเบี้ยเงินกู ้
    ค. เงินท่ีก าหนดใหจ้่ายตามกฎหมาย 
    ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ค 
    จ. ถูกทุกขอ้ 
351.  กรณีการกระท าด้วยประการใดๆ ท่ีมีผลให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชกิวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วน
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมารรายจา่ย จะ
กระท ามิได้ หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชกิวฒุิสภามี
จ านวนไม่น้อยกว่าเท่าใดของจ านวนสมาชกิทั้งหมดเทา่ที่มีอยู่
ของแต่ละสภา เห็นว่ามกีารกระท าฝ่าฝืนบทบัญญัติใหเ้สนอ
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา 
     ก. กึ่งหน่ึง ข. 1 ใน  3                    ค. 1 ใน  4 
     ง.  1 ใน  5       จ. 1 ใน  10 
352.  ในกรณีท่ีสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชกิวฒุิสภา มี
จ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนสมาชกิทั้งหมดเทา่ที่มี
อยู่ของแต่ละสภา เห็นว่ามีการกระท าฝ่าฝืนบทบัญญัติใหเ้สนอ
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญต้อง
พิจารณาวินิจฉัยภายในกี่วันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นดงักล่าว 
      ก. 3  วัน          ข. 7  วัน               ค. 15 วัน 
      ง. 20  วัน        จ. 30  วัน 
353.  พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตัง้นายกรัฐมนตรีคนหน่ึงและ
รัฐมนตรีอื่นอีกไมเ่กินกีค่น ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่
บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน 
       ก. 20  คน       ข. 25  คน                 ค. 30  คน 
     ง. 35  คน        จ. 40  คน 
354.  คณะรัฐมนตรีมจี านวนท้ังหมดกี่คน 
      ก. ไม่เกิน 35  คน  ข. ไม่เกิน 36  คน 
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      ค. ไม่เกิน 37  คน  ง. ไม่เกิน 38  คน 
      จ. ไม่มีข้อใดถกู 
355.  พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตัง้นายกรัฐมนตรีคนหน่ึงและ
รัฐมนตรีอื่นอีกไมเ่กินสามสิบห้าคน ประกอบเป็น คณะรัฐมนตรี 
มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักใด 
     ก. หลักความรับผิดชอบร่วมกนั      ข. หลักนิติธรรม 
      ค. หลักความเสมอภาค  ง. หลักประชาธิปไตย 
      จ. หลักความเหมาะสม 
356.  ผู้ใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระพรมราชโองการแตง่ตัง้
นายกรัฐมนตร ี
       ก. ประธานวุฒิสภา ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
       ค. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ง. ประธานรัฐสภา 
        จ. ประธานศาลปกครองสูงสุด 
357.  นายกรัฐมนตรีด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินกวา่กี่ปมีิได้ 
      ก. 4 ปี ข. 8 ปี                    ค. 10 ปี 
      ง.12 ปี             จ. ไม่มีข้อใดถูก 
358.  ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึง่
สมควรได้รับแตง่ตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในกีว่ัน
นับแต่วันท่ีมกีารเรยีกประชมุรัฐสภาเป็นครั้งแรก 
       ก. 15  วัน ข. 30  วัน              ค. 45 วัน 
       ง. 60  วัน        จ. 90  วัน 
359.  การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็น
นายกรัฐมนตรี ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกวา่เทา่ใด
ของจ านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าทีม่ีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
รับรอง 
       ก. กึ่งหน่ึง          ข. 1 ใน  3              ค. 1 ใน  4 
     ง.  1 ใน  5          จ. 1 ใน  10 
360. มติของสภาผู้แทนราษฎรท่ีเห็นชอบด้วยในการแตง่ตัง้
บุคคลใดให้เป็นนายกรฐัมนตรีตอ้งมีคะแนนเสียงมากกวา่เทา่ใด
ของจ านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าทีม่ีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร การ
ลงมติในกรณีเช่นวา่นี้ให้กระท าโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย 
     ก. กึ่งหนึง่ ข. 1 ใน  3                 ค. 1 ใน  4 

      ง.  1 ใน  5       จ. 1 ใน  10 
361.  ข้อใดไม่ใช่คุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องหา้มของ
รัฐมนตร ี
      ก. สัญชาติไทยโดยการเกดิ     
     ข.ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

    ค. ไม่เคยต้องค าพิพากษาให้จ าคกุโดยได้พน้โทษมายัง
ไม่ถึงสิบปีก่อนได้รับแต่งตั้ง 
     ง. ไม่เป็นสมาชิกวุฒิสภา                   จ. ไม่มีข้อใดถูก 
362.  รัฐมนตรีต้องมีอายุไม่ต่ ากว่ากี่ป ี
      ก. 25  ปีบริบูรณ์     ข. 30  ปีบริบูรณ์      
    ค. 35  ปีบริบูรณ์      ง. 40  ปีบริบูรณ์      
     จ. 45  ปีบริบูรณ์    
363.  รัฐมนตรีต้องไมเ่คยต้องค าพิพากษาใหจ้ าคุกโดยได้พ้น
โทษมายงัไม่ถงึกี่ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง 
     ก. 1 ปี     ข. 2 ปี    ค. 3 ปี        ง.4 ปี        จ. 5 ปี 
364.  รัฐมนตรีเคยเป็นสมาชิกวฒุิสภาซึ่งสมาชกิภาพส้ินสุดลง
มาแล้วยังไมเ่กินกี่ปีนับถงึวันท่ีไดร้ับแต่งตัง้เป็นรัฐมนตรี 
     ก. 1 ปี    ข. 2 ปี      ค. 3 ปี        ง.4 ปี         จ. 5 ปี 
365.  คณะรัฐมนตรีท่ีเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลง
นโยบายต่อรัฐสภาและชี้แจงการด าเนินการตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรฐั โดยไม่มกีารลงมติความไวว้างใจทั้งนี้ ภายในกีว่ัน
นับแต่วันรับหน้าที ่
     ก. 15  วัน  ข. 30  วัน    ค. 45 วัน  ง. 60  วัน จ. 90  วัน 
366.  ความเป็นรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว ข้อใดถกูต้อง 
       ก. ตาย  ลาออก 
       ข. ต้องค าพิพากษาให้จ าคกุ แม้คดีนั้นจะยังไมถ่ึงที่สุดหรือมี
การรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียงัไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอ
การลงโทษในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุ
โทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
      ค. มีพระบรมราชโองการใหพ้้นจากความเป็นรฐัมนตรีตามที่
นายกรัฐมนตรีถวายค าแนะน า 
      ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ข 
     จ. ถูกทุกข้อ 
367.  กระท าได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินท่ี
มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเล่ียงได้ ในกรณีเพื่อ
ประโยชน์อันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศความ
ปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ 
หรือป้องกันภัยพิบัติสาธารณะจะออกเป็นอะไร 
     ก. พระราชก าหนด  ข. พระราชกฤษฎีกา 
      ค. พระราชบัญญัต ิ  ง. กฎกระทรวง 
      จ. ประกาศกระทรวง 
368.  คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชก าหนดนั้นต่อรัฐสภาเพือ่
พิจารณาโดยไม่ชกัช้า ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและการรอการเปิด
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สมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักช้าคณะรฐัมนตรตี้องด าเนินการ
ให้มีการประชุมรฐัสภาสมัยวิสามญัเพื่อพิจารณาอนุมตัิหรือไม่
อนุมัติพระราชก าหนดโดยเรว็ ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติ หรือ 
สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติแตวุ่ฒิสภาไม่อนุมัติและสภา
ผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่าเท่าใด
ของจ านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าทีม่ีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้
พระราชก าหนดนั้นตกไป 
      ก. กึ่งหนึ่ง             ข. 1 ใน  3           ค. 1 ใน  4  

      ง.  1 ใน  5               จ. 1 ใน  10 
369.  ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนมุัติพระราช
ก าหนด สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าเท่าใด
ของจ านวนสมาชิกทัง้หมด เท่าทีม่ีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิ
เข้าชื่อเสนอความเห็น ต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่า
พระราชก าหนดนั้น ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในอันท่ีจะรกัษาความ
ปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงใน
เศรษฐกิจของประเทศ ไม่เป็นกระท าที่เป็น กรณีฉุกเฉินท่ีมคีวาม
จ าเป็นรีบดว่นอันมิอาจจะหลีกเลีย่งได้ 
        ก. กึ่งหน่ึง   ข. 1 ใน  3 
        ค. 1 ใน  4     ง.  1 ใน  5 
        จ. 1 ใน  10 
370.  เมื่อประธานแหง่สภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชก าหนด
นั้น ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของ
ประเทศความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกจิ
ของประเทศ ไมเ่ป็นกระท าทีเ่ป็น กรณีฉุกเฉินท่ีมีความจ าเป็น
รีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเล่ียงได้และให้ประธานแหง่สภานั้นส่ง
ความเห็นไปยงัศาลรัฐธรรมนูญภายในกี่วันนับแต่วันท่ีได้รับ
ความเห็นเพื่อวินิจฉยั 
   ก. 3  วัน    ข. 7  วัน     ค. 15 วัน     ง. 20  วัน     จ. 30  วัน 
371.  วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูว่าพระราชก าหดใดไม่เป็นไป
เพื่อประโยชน์ในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยของประเทศความ
ปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกจิของประเทศ ไม่
เป็นกระท าทีเ่ป็น กรณีฉุกเฉินท่ีมคีวามจ าเป็นรีบดว่นอันมิอาจจะ
หลีกเล่ียงได้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเทา่ใดของจ านวน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 
      ก. 1 ใน  2   ข. 1 ใน  3 
    ค. 2 ใน  3  ง.  2 ใน  5 
     จ. 3 ใน  5 

372.  ในระหว่างสมัยประชมุถา้มีความจ าเป็นต้องมีกฎหมาย
เกี่ยวดว้ยภาษีอากรหรือเงินตราซึง่จะต้องได้รับการพิจารณาโดย
ด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดินพระมหากษตัริย์ทรง
ตามพระราชก าหนดให้ใช้บังคับ จะต้องน าเสนอต่อสภา
ผู้แทนราษฎรภายในกี่วันนับแต่วนัถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
    ก. 3  วัน  ข. 7  วัน 
     ค. 15 วัน  ง. 20  วัน 
    จ. 30  วัน 
373.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
ข้อใดถกูต้อง 
      ก. พระมหากษัตรยิ์ทรงไวซ้ึ่งพระราชอ านาจในการตามพระ
ราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 
     ข. พระมหากษัตรยิ์ทรงไวซ้ึ่งพระราชอ านาจในการประกาศใช้
และเลิกใช้กฎอัยการศึก 
     ค. พระมหากษตัริย์ทรงไวซ้ึ่งพระราชอ านาจในการประกาศ
สงครามเมื่อได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา 
     ง. พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการท าหนังสือ
สัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศกึ และสัญญาอื่นกับนานา
ประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ 
     จ. ถูกทุกข้อ  
374.  พระมหากษตัริย์ทรงไวซ้ึ่งพระราชอ านาจในการประกาศ
สงครามเมื่อได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา มตใิห้ความเห็นชอบ
ของรัฐสภาต้องมีคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่เทา่ใดของจ านวน
สมาชิกทัง้หมดเท่าทีม่ีอยู่ของทั้งสองสภา 
       ก. 1 ใน  2     ข. 1 ใน  3 
      ค. 2 ใน  3        ง.  2 ใน  5 
       จ. 3 ใน  5 
375.  หนังสือสัญญาใดมีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขต
พื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมเีขต
อ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
หรือจะต้องออกอะไรเพื่อใหก้ารเป็นไปตามหนังสือสัญญา 
      ก. พระราชก าหนด  ข. พระราชกฤษฎีกา 
     ค. พระราชบัญญัติ  ง. กฎกระทรวง 
      จ. ประกาศกระทรวง 
376.  หนังสือสัญญาใด มีผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกวา้งขวาง หรือมีผลผูกพัน
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ด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมี
นัยส าคัญ ต้องได้รับความเห็นชอบของใคร 
      ก. วุฒิสภา   ข. สภาผู้แทนราษฎร 
      ค. ศาลรัฐธรรมนูญ   ง. รัฐสภา 
      จ. นายกรัฐมนตรี 
377.  หนังสือสัญญาใด มีผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกวา้งขวาง หรือมีผลผูกพัน
ด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมี
นัยส าคัญ ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการน้ี รัฐสภา
จะต้องพจิารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนับแต่วันท่ีได้รับเรื่อง
ดังกล่าว 
      ก. 15  วัน   ข. 30  วัน 
      ค. 45 วัน   ง. 60  วัน 
      จ. 90  วัน 
378.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   
ข้อใดผิด 
    ก. พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึง่พระราชอ านาจในการ
พระราชทานอภัยโทษ 
     ข. พระมหากษัตรยิ์ทรงไวซ้ึ่งพระราชอ านาจในการถอดถอน
ฐานันดรศกัดิ์และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
     ค. พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตัง้ข้าราชการฝ่ายพลเรือน 
ต าแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเท่า 
    ง. ข้าราชการและพนักงานของรัฐซึง่มีต าแหน่งหรือเงินเดือน
ประจ าและมใิช่ขา้ราชการการเมอืง จะเป็นขา้ราชการการเมือง
หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอื่นมิได้ 
    จ. ไม่มีข้อใดผิด 
379.  เงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอยา่งอื่นของ
องคมนตรีประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธาน
และรองประธานวฒุิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชกิวฒุิสภา ให้ก าหนดโดย
อะไรซึ่งต้องก าหดใหจ้่ายได้ไมก่่อนวันเขา้รับหน้าที ่
       ก. พระราชก าหนด      ข. พระราชกฤษฎกีา 
       ค. พระราชบัญญัติ ง. กฎกระทรวง 
       จ. ประกาศกระทรวง 
380.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   
ข้อใดผิด 

     ก. การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอ านาจของศาลซึ่งต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปโดยยุตธิรรม ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย 
และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย ์
    ข. ผู้พิพากษาและตุลาการมีอสิระในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีใหเ้ป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
    ค. การโยกย้ายผู้พิพากษาและตุลาการโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากผู้พิพากษาและตุลาการน้ัน 
    ง. ผู้พิพากษาและตุลาการจะเป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมิได้ 
    จ. ไม่มีข้อใดผิด 
381.  ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับอ านาจหนา้ที่ระหวา่งศาล
ยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร หรือศาลอื่น ให้พิจารณา
วินิจฉัยชีข้าดโดยคณะกรรมการคณะหน่ึงซึง่ประกอบดว้ยใคร
บ้าง ข้อใดถูก 
    ก. ประธานศาลฎีกาเป็นประธาน 
    ข. ประธานศาลปกครองสูงสุด 
     ค. ประธานศาลอื่น     
    ง. ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกินส่ีคนตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
   จ. ถูกทุกขอ้ 
382.  ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดว้ยประธานศาลรัฐธรรมนูญคน
หน่ึงและตุลาการศาลรัฐธรรมนญูอื่นอีกกี่คน 
   ก. 5  คน      ข. 6  คน    ค. 7  คน     ง. 8  คน      จ. 9  คน 
188.  คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีจ านวนตุลาการท้ังหมด
จ านวนเท่าใด 
    ก. 5  คน     ข. 6  คน   ค. 7  คน    ง. 8  คน     จ. 9  คน 
383.  ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดว้ยประธานศาลรัฐธรรมนูญคน
หน่ึงและตุลาการศาลรัฐธรรมนญูอื่นอีกแปดคน ซึง่
พระมหากษัตริย์ทรงแตง่ตั้งตามค าแนะน าของใคร 
    ก. วุฒิสภา   ข. สภาผู้แทนราษฎร 
    ค. ศาลรัฐธรรมนูญ  ง. รัฐสภา 
    จ. นายกรัฐมนตร ี
384.  ศาลรัฐธรรมนูญ  ซึ่งพระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้งตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภา แตง่ตัง้จากพิพากษาในศาลฎีกาซึง่ด ารง
ต าแหน่งไมต่่ ากวา่ผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งได้รับเลือกโดยที่
ประชุมใหญศ่าลฎีกา โดยวิธีลงคะแนนลับจ านวนกี่คน 
     ก. 2  คน    ข. 3  คน    ค. 4  คน    ง. 5  คน     จ. 7  คน 
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385.  ศาลรัฐธรรมนูญ  ซึ่งพระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้งตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภา แตง่ตัง้จากตุลาการจากศาลปกครอง
สูงสุดซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชมุใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับจ านวนกี่คน 
   ก. 2  คน   ข. 3  คน    ค. 4  คน     ง. 5  คน      จ. 7  คน 
386.  รัฐธรรมนูญ  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน า
ของวฒุิสภา แต่งตั้งจากผู้ทรงคณุวุฒิสาขารัฐศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์อื่น ซึ่งมคีวามรู้ความ
เชี่ยวชาญทางดา้น การบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จรงิ 
จ านวนกี่คน 
    ก. 2  คน   ข. 3  คน     ค. 4  คน  ง. 5  คน    จ. 7  คน 
387.  ศาลรัฐธรรมนูญ  ซึ่งพระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้งตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภา จากบุคคลใด ข้อใดผิด 
       ก. พิพากษาในศาลฎีกาซึง่ด ารงต าแหน่งไมต่่ ากวา่ผู้
พิพากษาศาลฎีกา ซึง่ได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดย
วิธีลงคะแนนลับ จ านวนสามคน 
       ข. ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชมุ
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับจ านวน
สองคน 
     ค. ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิตศิาสตร์ซึ่งมคีวามรู้ความเชี่ยวชาญ
ทางดา้นนิติศาสตร์อยา่งแทจ้ริง จ านวนสองคน 
     ง. ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ
สังคมศาสตร์อื่น ซึ่งมีความรูค้วามเชีย่วชาญทางดา้น การบริหาร
ราชการแผ่นดินอยา่งแทจ้ริง จ านวนสองคน 
     จ. ไม่มีข้อใดผิด 
388.  ผู้ใดเป็นผู้เลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
       ก. วุฒิสภา   ข. สภาผู้แทนราษฎร 
       ค. นายกรัฐมนตร ี  ง. รัฐสภา 
      จ. ให้ผู้ได้รับเลือก ประชมุและเลือกกนัเองใหค้นหนึ่ง
เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
389.  ศาลรัฐธรรมนูญ  ซึ่งพระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้งตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภา ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ ซึง่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์อย่างแท้จริง ผู้ทรงคุณวฒุิ
สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์อื่น ซึง่มี
ความรู้ความเชีย่วชาญทางดา้น การบริหารราชการแผ่นดินอยา่ง
แท้จริง ต้องมีอายุไม่ต่ ากวา่กี่ป ี
        ก. 25  ปีบริบูรณ์    ข. 30  ปีบริบูรณ์      
      ค. 35  ปีบริบูรณ์    ง. 40  ปีบริบูรณ์      

     จ. 45  ปีบริบูรณ์  
390.  ศาลรัฐธรรมนูญ  ซึ่งพระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้งตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภา ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารฐัศาสตร์ เคยเป็นรัฐมนตรตีุลาการพระ
ธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ 
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ 
หรือเคยรับราชการในต าแหน่งไมต่่ ากว่ารองอัยการสูงสุดอธิบดี
หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางบริหารในหน่วยราชการท่ีมีอ านาจ
บริหารเทียบเทา่อธิบดี หรือด ารงต าแหน่งไมต่่ ากวา่
ศาสตราจารย์หรือเคยเป็นทนายความที่ประกอบวิชาชีพอยา่
สม่ าเสมอและต่อเนื่องไม่น้อยกวา่กี่ปีนับถงึวันท่ีได้รับการเสนอ
ชื่อ 
    ก. 10 ปี      ข. 15 ปี      ค. 20 ปี    ง. 30 ปี       จ. 40 ปี 
391.  ศาลรัฐธรรมนูญ  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภา ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ ต้องไม่เป็น
หรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นของพรรคการเมือง ใน
ระยะกี่ปีก่อนด ารงต าแหน่ง 
    ก. 1 ปี         ข. 2 ปี        ค. 3 ปี        ง.4 ปี            จ. 5 ปี 
392.  การสรรหาและการเลือกตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ การหา
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานติิศาสตร์ ผู้ทรงคุณวฒุิสาขารัฐศาสตร์ ให้
แล้วเสร็จภายในกีว่ันนับแตว่ันท่ีมีเหตุท าให้ต้องมกีารเลือกบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งดงักลา่ว 
   ก. 15  วัน   ข. 30  วัน   ค. 45 วัน ง. 60  วัน   จ. 90  วัน 
393.  การสรรหาและการเลือกตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ การหา
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานติิศาสตร์ ผู้ทรงคุณวฒุิสาขารัฐศาสตร์ ให้
เสนอชื่อผู้ได้รับเลือกพร้อมความยินยอมของผู้นั้นต่อใคร 
     ก. ประธานวุฒิสภา ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
      ค. นายกรัฐมนตร ี ง. ประธานรัฐสภา 
     จ. ประธานศาลฎีกา 
394.  การสรรหาและการเลือกตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ การหา
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานติิศาสตร์ ผู้ทรงคุณวฒุิสาขารัฐศาสตร์ ต้องมี
มติในการคดัเลือกดังกลา่วตอ้งลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมี
คะแนนไม่น้อยกว่าเท่าใดของจ านวนกรรมการท้ังหมดเทา่ที่มีอยู่ 
     ก. 1 ใน  2 ข. 1 ใน  3                ค. 2 ใน  3 
     ง.  2 ใน  5      จ. 3 ใน  5 
395.  การสรรหาและการเลือกตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ การหา
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานติิศาสตร์ ผู้ทรงคุณวฒุิสาขารัฐศาสตร์ ใน
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กรณีทีไ่ม่มีกรรมการในต าแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถ้ากรรมการท่ีเหลืออยูน่ั้นมีจ านวนไม่น้อยกว่าเท่าใดให้
คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วย
กรรมการท่ีเหลืออยู ่
     ก. กึ่งหนึง่   ข. 1 ใน  3 
      ค. 2 ใน  3     ง.  2 ใน  5 
      จ. 3 ใน  5 
396.  ให้ประธานวฒุิสภาเรียกประชุมวฒุิสภาเพื่อมมีตใิห้ความ
เห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ภายในกีว่ันนับแตว่ันท่ีได้รับรายชื่อ การลงมติใหใ้ชว้ิธีลงคะแนน
ลับ 
     ก. 15  วัน   ข. 30  วัน 
     ค. 45 วัน   ง. 60  วัน 
      จ. 90  วัน 
397.  กรณีที่วุฒิสภาไม่เห็นชอบในรายชื่อใด ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางส่วน ให้ส่งรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหาตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อให้ด าเนินการสรรหา
ใหม่ หากคณะกรรมการสรรหาตลุาการศาลรัฐธรรมนูญไมเ่ห็น
ด้วยกับวุฒิสภาและมีมตเิดมิด้วยคะแนนเอกฉันท์ ให้ส่งรายชื่อ
นั้นให้ประธานวฒุิสภาน าความบงัคมทูลเพื่อทรงแตง่ตั้งต่อไปแต่
ถ้ามติที่ยืนยันตามมติเดิมไมเ่ป็นเอกฉันท์ ให้เริ่มกระบวนการสรร
หาใหมซ่ึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในกีว่ันนับแตว่ันท่ีมี
เหตุใหต้้องด าเนินการดงักล่าว 
     ก. 15  วัน   ข. 30  วัน 
     ค. 45 วัน   ง. 60  วัน 
     จ. 90  วัน 
398.  การสรรหาและการเลือกตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ การหา
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานติิศาสตร์ ผู้ทรงคุณวฒุิสาขารัฐศาสตร์ ใน
กรณีที่ไม่อาจสรรหาผู้ทรงคุณวฒุภิายในเวลาทีก่ าหนด ไมว่่า
ด้วยเหตใุดๆ ให้ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาแต่งตั้งผู้พิพากษาในศาล
ฎีกาซึ่งด ารงต าแน่งไม่ต่ ากว่าผู้พพิากษาศาลฎีกาจ านวนกี่คน 
และให้ท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดแตง่ตัง้ตุลา
การในศาลปกครองสูงสุดจ านวนกี่คน เป็นกรรมการสรรหาเพื่อ
ด าเนินการแทน 
    ก. 3 คน  และ 2  คน  ข. 2  คน  และ 3  คน 
     ค. 2 คน  และ 5  คน ง. 3 คน  และ 5  คน 
    จ. 2 คน  และ 4  คน 

399.  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ข้อ
ใดถกูต้อง 
     ก. ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมตี าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
     ข. ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจา้งของหนว่ยงานของรฐั 
รัฐวิสาหกจิ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือไม่เป็นกรรมการหรือ ที่
ปรึกษาของรัฐวิสาหกจิหรือของหน่วยงานของรฐั 
    ค. ไม่ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การท่ี
ด าเนินธุรกิจโดยหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปัน หรือเป็นลูกจ้าง
ของบุคคลใด 
    ง. ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด 
    จ. ถูกทุกขอ้ 
400.  ในกรณีท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดเลือกบุคคลหรือวุฒิสภาใหค้วามเห็นชอบ
บุคคล โดยได้รับความยินยอมของบุคคลนั้นผู้ได้รับเลือกจะเริ่ม
ปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเมือ่ตนได้ลาออก หรือแสดงหลักฐานใหเ้ป็นที่
เชื่อได้วา่ตนไดเ้ลิกประกอบวิชาชพีอิสระดังกล่าวแล้ว ซึง่ต้อง
กระท าภายในกีว่ันนับแตว่ันท่ีได้รับเลือกหรือได้รับความเห็นชอบ 
   ก. 15  วัน  ข. 30  วัน 
    ค. 45 วัน  ง. 60  วัน 
    จ. 90  วัน 
401.  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมี
วาระการด ารงต าแหน่งกี่ปีนับแตว่ันท่ีพระมหากษตัริย์ทรงแต่งตัง้ 
และให้ด ารงต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 
      ก. 5 ปี   ข. 6 ปี 

      ค. 7 ปี    ง. 8 ปี 
    จ. 9 ป ี
402.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ ประธานศาลรฐัธรรมนูญและตุลา
การรัฐธรรมนูญ 
     ก. ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมี
วาระการด ารงต าแหน่งเจด็ปี 
    ข. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพยีง
สองวาระ 
    ค. ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่
เป็นเจา้พนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย 
    ง. ข้อ ก และ ข้อ ข ผิด                    จ. ผิดทุกข้อ 

403.  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้น
จากต าแหน่ง เมื่ออายเุท่าใด 
        ก. 60  ปีบริบูรณ์      ข. 65  ปีบริบูรณ์      
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       ค. 70  ปีบริบูรณ์     
         ง. อายุมากกว่า 70 ปีก็เป็นได้      
        จ. เป็นไปตลอดไม่จ ากัดอายุหาได้รับเลือกจาก
คณะกรรมการการสรรหา 
 
404.  ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับประธานศาลรฐัธรรมนูญและตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่ง 
      ก. ตาย  ลาออก ข. มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ ์
      ค. ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดีนั้นจะยังไมถ่ึงที่สุดหรือมี
การรอการลงโทษ 
      ง. ถูกทั้ง ข้อ ก  และ ข้อ ข 
     จ. ถูกทุกข้อ 
405.  กรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่งตามวาระพร้อมกันทั้งหมดใหเ้ริ่ม
ด าเนินการเลือกภายในกี่วันนับแต่วันท่ีพ้นจากต าแหน่ง 
       ก. 15  วัน   ข. 30  วัน 
       ค. 45 วัน   ง. 60  วัน 
      จ. 90  วัน 
406.  ในกรณีท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับเลือกโดยที่
ประชุมใหญศ่าลฎีกาให้ด าเนินการ ให้แล้วเสรจ็ภายในกี่วันนับ
แต่วันท่ีพ้นจากต าแหน่ง 
      ก. 15  วัน   ข. 30  วัน 
     ค. 45 วัน   ง. 60  วัน 
     จ. 90  วัน 
407.  ในกรณีท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับเลือกโดยที่
ประชุมใหญตุ่ลาการในศาลปกครองสูงสุดใหด้ าเนินการเลือกให้
แล้วเสร็จภายในกีว่ันนับแตว่ันท่ีพ้นจากต าแหน่ง 
     ก. 15  วัน   ข. 30  วัน 
     ค. 45 วัน   ง. 60  วัน 
     จ. 90  วัน 
408.  ในกรณีท่ีมีความขัดแยง้เกีย่วกับอ านาจหน้าที่ระหวา่ง
รัฐสภาคณะรัฐมนตรีหรือองคก์รตามรฐัธรรมนูญท่ีมใิช่ศาลตัง้แต่
กี่องคก์รขึ้นไป ให้ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี หรือองคก์รนั้น 
เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา
วินิจฉัย 
      ก. 1 องค์กร   ข. 2  องคก์ร 
       ค. 3  องค์กร  ง. 4  องค์กร 
       จ. 5  องค์กร 

409.  องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการน่ังพิจารณาและ
ในการท าค าวินิจฉยัต้องประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่
น้อยกวา่กี่คน ค าวินจิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเสียงข้างมาก 
      ก. 5  คน  ข. 6  คน 
       ค. 7  คน  ง. 8  คน               จ. 9  คน 
410.  ศาลรัฐธรรมนูญมีหนว่ยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญที่เป็น
อิสระ โดยมีใคร เป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาล
รัฐธรรมนูญ 
    ก. เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
     ข. เลขานุการส านักงานศาลรฐัธรรมนูญ 
     ค. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ     
     ง. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทีม่ีอาวุโสสูงสุด 
    จ. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทีป่ระธานศาลรัฐธรรมนูญ
มอบหมาย 
411.  ศาลยุติธรรมมีกี่ชั้น 
   ก. 1  ชั้น    ข. 2  ชั้น     ค. 3  ชั้น    ง. 4  ชั้น     จ. 5  ชั้น 
412. ให้ศาลใดมีอ านาจพิจารณาและวินิจฉยัคดีทีเ่กี่ยวกับการ
เลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลอืกตั้งในการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึง่สมาชิกวุฒิสภา 
     ก. ศาลชั้นตน้  ข. ศาลอุทธรณ ์
      ค. ศาลฎีกา  ง. ศาลอาญา 
     จ. ศาลแพ่ง 
413.  ศาลใดมีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกีย่วกับการ
เลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลอืกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น ท้ังนี้ วิธีพจิารณาและวินิจฉยัคดใีห้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาก าหนด โดยต้องใช้ระบบไต่สวน
และเป็นไปโดยรวดเร็ว 
       ก. ศาลชั้นต้น   ข. ศาลอุทธรณ ์
       ค. ศาลฎีกา   ง. ศาลอาญา 
      จ. ศาลแพ่ง 
414.  ให้มีแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองใน
ศาลฎีกา โดยองค์คณะผู้พิพากษาประกอบดว้ยผู้พิพากษาใน
ศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้
พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากวา่ผู้พิพากษาศาล
ฎีกาจ านวนกีค่นซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธี
ลงคะแนนลับและให้เลือกเป็นรายคด ี
   ก. 5  คน    ข. 6  คน   ค. 7  คน     ง. 8  คน       จ. 9  คน 
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415.  การแต่งตั้งและการให้ผู้พิพากษาในศาลยตุิธรรมพ้นจาก
ต าแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบของใครก่อนแล้วจึงน าความ
กราบบังคมทูล 
      ก. ประธานวุฒิสภา ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
     ค. คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม   
      ง. ประธานรัฐสภา 
      จ. ประธานศาลฎีกา 
416.  การเลื่อนต าแหน่ง  การเล่ือนเงินเดือน และการลงโทษผู้
พิพากษาในศาลยตุิธรรม ต้องไดร้ับความเห็นชอบของใคร 
      ก. ประธานวุฒิสภา ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
     ค. คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม   
      ง. ประธานรัฐสภา 
      จ. ประธานศาลฎีกา 
417.  คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประกอบดว้ย ข้อใดถกู 
    ก. ประธานศาลฎีกาเป็นประธาน 
    ข. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินแต่ละชั้นศาล 
    ค. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนสองคน ซึง่ไม่เป็นขา้ราชการ
ตุลาการ และได้รับเลือกจากวฒุสิภา 
    ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข 
    จ. ถูกทุกขอ้ 
418.  คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประกอบดว้ย 
กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิในศาลฎีกาจ านวนกีค่น 
      ก. 5  คน    ข. 6  คน 
      ค. 7  คน   ง. 8  คน 
      จ. 9  คน 
419.  คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประกอบดว้ย 
กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิในศาลอุทธรณ์จ านวนกี่คน 
      ก. 3  คน   ข. 4  คน 
      ค. 5  คน   ง. 7  คน 
      จ. 9  คน 
420.  คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประกอบดว้ย 
กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิในศาลชั้นต้นจ านวนกี่คน 
      ก. 1  คน  ข. 2 คน               ค. 3  คน 
      ง. 4  คน          จ. 5  คน 
423.  ในกรณีท่ีไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิจ านวนสองคน ซึ่งไม่
เป็นข้าราชการตุลาการ และได้รบัเลือกจากวฒุิสภาหรือมีแต่ไม่
ครบสองคนถา้คณะกรรมการตุลาการศาลยตุิธรรมจ านวนไม่
น้อยกวา่กี่คนเห็นวา่มเีรื่องเรง่ดว่นท่ีต้องใหค้วามเห็นชอบให้

คณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิรรมจ านวนดังกล่าวเป็น
องค์ประกอบและองค์ประชมุ พิจารณาเรื่องเรง่ด่วนน้ันได้ 
       ก. 3  คน   ข. 4  คน 
      ค. 5  คน  ง. 7  คน  
      จ. 9  คน 
424.  ศาลยุติธรรมมีหน่วยธุรการของศาลยุติธรรมทีเ่ป็นอิสระ 
โดยมีเลขาธิการส านักงานศาลยตุิธรรมเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรง
ต่อใคร 
       ก. ประธานวุฒิสภา ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
       ค. คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม   
       ง. ประธานรัฐสภา 
     จ. ประธานศาลฎีกา   
425.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
เกี่ยวกับศาลปกครองข้อใดถูก 
      ก. ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาท
ระหว่างหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น หรือองคก์รตามรฐัธรรมนูญ อัน
เนื่องมาจากการใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือ
เนื่องจากการด าเนินกจิการทางปกครองของหน่วยราชการ 
       ข. ศาลปกครองมีอ านาจพจิารณาพิพากษาคดีพิพาท
ระหว่างเจา้หน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการ
หน่วยงานของรฐั รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์กรตามรฐัธรรมนูญ หรือเจา้หน้าที่ของรัฐด้วยกัน อัน
เนื่องมาจากการใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือ
เนื่องมาจากการด าเนินกจิการทางปกครองของหนว่ยราชการ 
      ค. ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น และจะมี
ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ดว้ยก็ได ้
     ง. ข้อ ก และ ข้อ ข ถูก 
    จ. ถูกทุกขอ้ 
426.  การแต่งตั้งและการใหตุ้ลาการในศาลปกครองพ้นจาก 
ต าแหน่ง ตอ้งได้รับความเห็นชอบของใคร ตามทีก่่อนแล้วจงึน า
ความกราบบงัคมทูล 
     ก. ประธานวุฒิสภา ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
    ค. คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม   
     ง. ประธานรัฐสภา 
     จ. ประธานศาลฎีกา 
427.  ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิตศิาสตร์และผู้ทรงคุณวฒุินากร
บริหารราชการแผ่นดินอาจได้รับแต่งตัง้ใหเ้ป็นตุลาการในศาล
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ปกครองสูงสุดได้ การแตง่ตัง้ให้บุคคลดังกล่าวเป็นตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดให้แต่งตั้งไม่นอ้ยกวา่เทา่ใดของจ านวนตุลา
การในศาลปกครองสูงสุดทัง้หมด 
        ก. 1 ใน  2    ข. 1 ใน  3 

        ค. 2 ใน  3    ง.  2 ใน  5              จ. 3 ใน  5 
428.  ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิตศิาสตร์และผู้ทรงคุณวฒุิในการ
บริหารราชการแผ่นดินอาจได้รับแต่งตัง้ใหเ้ป็นตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดได้ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครองตามทีก่ฎหมายบัญญตัิและได้รับความ
เห็นชอบจากใครก่อน แล้วจึงน าความกราบบงัคมทูล 
      ก. วุฒิสภา  ข. สภาผู้แทนราษฎร 
        ค. นายกรัฐมนตร ี ง. รัฐสภา 
       จ. ประธานศาลฎีกา 
429.  การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองให้ด ารงต าแหน่ง
ประธานศาลปกครองสูงสดุนั้นเมือ่ได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองและวุฒิสภาแล้วใหใ้ครน า
ความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป 
         ก. วุฒิสภา  ข. สภาผู้แทนราษฎร 
       ค. นายกรัฐมนตรี  ง. รัฐสภา 
        จ. ประธานศาลฎีกา 
430.  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบดว้ยบคุคล 
ข้อใดผิด 
     ก. ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานกรรมการ 
     ข. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเจด็คนซึง่เป็นตุลาการใน
ศาลปกครองและได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองด้วย
กันเอง 
     ค. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภาสามคน 
และจากคณะรัฐมนตรีอีหน่ึงสอง 
     ง. ผิดทั้ง ข้อ ข และ ข้อ ค 
    จ. ผิดทุกข้อ 
431.  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนกี่คนซึ่งเป็นตุลาการในศาลปกครองและ
ได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองดว้ยกันเอง 
        ก. 3  คน   ข. 4  คน 
        ค. 5  คน  ง. 7  คน 
      จ. 9  คน 
432.  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งได้รับเลือกตั้งจากวุฒิสภากีค่น 

        ก. 1  คน   ข. 2 คน 
        ค. 3  คน  ง. 4  คน 
       จ. 5  คน 
433.  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งได้รับเลือกตั้งจากคณะรัฐมนตรีอีกกีค่น 
       ก. 1  คน  ข. 2 คน 
        ค. 3  คน  ง. 4  คน 
        จ. 5  คน 
434.  ในกรณีท่ีไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิซึง่ได้รับเลือกจาก
วุฒิสภาสองคน และจากคณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งคนหรือมีแต่ไม่
ครบสามคน ถา้คณะกรรมการตลุาการศาลปกครองจ านวนไม่
น้อยกวา่กี่คนเห็นวา่เป็นเรื่องเรง่ด่วนท่ีต้องให้ความเห็นชอบ ให้
คณะกรรมการตุลการศาลปกครองจ านวนดงักล่าวเป็น
องค์ประกอบและองค์ประชมุพิจารณาเรื่องเรง่ด่วนน้ันได้ 
        ก. 3  คน   ข. 4  คน 
       ค. 5  คน  ง. 6  คน 

       จ. 7  คน 
435.  ศาลปกครองมีหน่วยธุรการของศาลปกครองทีเ่ป็นอิสระ 
โดยมีใครเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลปกครอง
สูงสุด 
      ก. เลขาธิการส านกังานศาลปกครอง   
       ข. เลขานุการส านักงานศาลปกครอง 
       ค. ประธานศาลปกครองสงูสุด    
       ง. ตุลาการศาลปกครอง ที่มอีาวุโสสูงสุด 
      จ. ตุลาการศาลปกครอง ที่ประธานศาลปกครอง มอบหมาย 
436.  การแต่งตั้งเลขาธกิารส านกังานศาลปกครอง ต้องมาจาก
การเสนอของใครและได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลา
การศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ 
      ก. เลขาธิการส านกังานศาลปกครอง    
      ข. เลขานุการส านักงานศาลปกครอง 
     ค. ประธานศาลปกครองสงูสุด   
      ง. ตุลาการศาลปกครอง ทีม่อีาวุโสสูงสุด 
     จ. ตุลาการศาลปกครอง ท่ีประธานศาลปกครอง มอบหมาย 
437.  คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการคนหน่ึงและกรรมการอืน่อีกกี่คน ซึง่พระมหากษตัริย์
ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวฒุิสภา จากผู้ซึง่มคีวามเป็นกลาง
ทางการเมอืงและมคีวามซื่อสัตยสุ์จริตเป็นที่ประจักษ ์
      ก. 3  คน   ข. 4  คน 
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      ค. 5  คน  ง. 6  คน 

      จ. 7  คน 
438.  คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีทั้งหมดกี่คน ซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแตง่ตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึง่
มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่
ประจักษ ์
      ก. 3  คน   ข. 4  คน 
     ค. 5  คน  ง. 6  คน 

      จ. 7  คน 
439.  ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตง่ตัง้ประธาน
กรรมการและกรรมการการเลือกตั้งคือข้อใด 
      ก. ประธานวุฒิสภา 
       ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
       ค. คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 
       ง. ประธานรัฐสภา 
       จ. ประธานศาลฎีกา 
440.  กรรมการการเลือกตัง้ต้องมีอายุไมต่่ ากวา่กี่ปี 
        ก. 25  ปีบริบูรณ์  ข. 30  ปีบริบูรณ์      
        ค. 35  ปีบริบูรณ์    ง. 40  ปีบริบูรณ์      
        จ. 45  ปีบริบูรณ์   
441.  ข้อใดผิด เกีย่วกับคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องหา้มของ
กรรมการการเลือกตั้ง 
       ก. มีอายุต่ ากวา่ส่ีสิบปีบริบูรณ์ 
      ข. ส าเร็จการศกึษาไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
      ค. ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
กรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาต ิ
     ง. ไม่เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุกจริต
แห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
    จ.ไม่มีข้อใดผิด 
332.  คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตัง้มจี านวน
ทั้งหมดกีค่น 
       ก. 3  คน   ข. 4  คน 
       ค. 5  คน  ง. 7 คน              จ. 9  คน 
443.  คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตัง้ ประกอบดว้ย 
ข้อใดถกูต้อง 
    ก. ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
    ข. ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

    ค. ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร บุคคลซึง่ที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกาคดัเลือกจ านวนหนึ่งคน 
    ง. บคุคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
คัดเลือกจ านวนหนึ่งคน 
   จ. ถูกทุกขอ้ 
444.  การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
การเลือกตั้ง ใหก้รรมการท าหน้าที่สรรหาผู้มีคุณสมบัติซึง่สมควร
เป็นกรรมการการเลือกตัง้ จ านวนกี่คน เสนอต่อประธานวุฒิสภา 
โดยต้องเสนอพร้อม 
ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น 
    ก. 3  คน   ข. 4  คน 
    ค. 5  คน  ง. 7 คน 

    จ. 9  คน  
445.  การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
การเลือกตั้ง ใหก้รรมการท าหน้าที่สรรหาผู้มีคุณสมบัติซึง่สมควร
เป็นกรรมการการเลือกตัง้ เสนอตอ่ประธานวุฒิสภา โดยต้อง
เสนอพร้อม 
ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้นมตใินการสรรหา
ดังกล่าวต้องมคีะแนนเสียงไม่น้อยกวา่เทา่ใดของจ านวน
กรรมการท้ังหมดเท่าที่มอียู ่
     ก. 1 ใน  2     ข. 1 ใน  3 
    ค. 2 ใน  3     ง.  2 ใน  5 
    จ. 3 ใน  5 
446.  การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
การเลือกตั้ง ในกรณีที่ไม่มีกรรมการในต าแหน่งใด หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ากรรมการท่ีเหลืออยู่นั้นมจี านวนไม่
น้อยกวา่เทา่ใด ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการเลือกตัง้
ประกอบด้วยกรรมการท่ีเหลืออยู ่
      ก. กึ่งหนึ่ง      ข. 1 ใน  3 
       ค. 2 ใน  3    ง.  2 ใน  5 
       จ. 3 ใน  5 
447.  ให้ท่ีประชุมใหญศ่าลฎีกาพิจารณาสรรหาผู้มคีุณสมบัติ ซึง่
สมควรเป็นกรรมการการเลือกตัง้จ านวนกี่คน เสนอต่อประธาน
วุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้นั้น 
       ก. 1  คน  ข. 2 คน 
       ค. 3  คน  ง. 4  คน 
       จ. 5  คน 
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448.  การสรรหาคณะกรรมการให้ท่ีประชุมใหญศ่าลฎีกา
พิจารณาสรรหาผู้มคีุณสมบัติ ซึง่สมควรเป็นกรรมการการ
เลือกตั้ง ให้กระท าภายในกี่วันนับแต่วันท่ีมเีหตุที่ท าให้ต้องมีการ
เลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่งดงักล่าว 
     ก. 15  วัน  ข. 30  วัน 
     ค. 45 วัน  ง. 60  วัน 
     จ. 90  วัน 
449.  การสรรหาคณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติ ซึง่สมควรเป็น
กรรมการการเลือกตั้ง ในกรณีท่ีมเีหตุที่ท าให้ไม่อาจด าเนินการ
สรรหาได้ภายในเวลาทีก่ าหนดหรือไม่อาจสรรหาได้ครบจ านวน
ภายในเวลาทีก่ าหนดเวลาให้ท่ีประชุมใหญศ่าลฎีกาพิจารณา
สรรหาแทนครบจ านวนภายในกี่วนันับแต่วันท่ีครบก าหนด 
       ก. 15  วัน  ข. 30  วัน 
         ค  45 วัน  ง. 60  วัน 
         จ. 90  วัน 
450.  การสรรหาคณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติ ซึง่สมควรเป็น
กรรมการการเลือกตั้ง ถ้าวฒุิสภาไม่เห็นชอบในรายชื่อใด ไมว่่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนให้ส่งรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือที่ประชมุใหญศ่าลฎีกาแล้วแต่กรณีเพื่อให้
ด าเนินการสรรหาใหม่หากคณะกรรมการการสรรหากรรมการ
การเลือกตั้งหรือที่ประชมุใหญศ่าลฎีกา ไม่เห็นด้วยกับวฒุิสภา
และมีมติยืนยันตามมติเดมิดว้ยคะแนนเอกฉันท์หรือด้วยคะแนน
ไม่น้อยกวา่เทา่ใดของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา แล้วแต่กรณีให้
ด าเนินการต่อไป 
         ก. กึ่งหน่ึง      ข. 1 ใน  3 
       ค. 2 ใน  3   ง.  2 ใน  5 
        จ. 3 ใน  5 
451.  การสรรหาคณะกรรมการผู้มีคุณสมบัติ ซึง่สมควรเป็น
กรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการสรรหากรรมการการ
เลือกตั้งถ้ามติที่ยืนยันตามมตเิดมิไม่เป็นเอกฉันท์หรือไม่ได้
คะแนนตามที่ก าหนดใหเ้ริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ ซึง่ต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในกี่วนันับแต่วันท่ีมเีหตุใหต้้อง
ด าเนินการดงักล่าว 
      ก. 15  วัน  ข. 30  วัน 
     ค. 45 วัน  ง. 60  วัน            จ. 90  วัน 
452.  กรรมการการเลือกตัง้มวีาระการด ารงต าแหน่งกี่ปีนับแต่
วันท่ีพระมหากษตัริย์ทรงแต่งตัง้และให้ด ารงต าแหน่งไดเ้พียง
วาระเดียว 

     ก. 5 ปี  ข. 6 ปี 

    ค. 7 ปี   ง. 8 ปี 
    จ. 9 ปี 
453.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของ
ทั้งสองสภารวมกัน มีจ านวนไม่นอ้ยกวา่เทา่ใดของจ านวน
สมาชิกทัง้หมดเท่าทีม่ีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อ
ประธานรัฐสภาวา่กรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึง่ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 
       ก. 1 ใน  3     ข. 1 ใน  4 
       ค. 1 ใน  5    ง.  1 ใน  10 
      จ. 2 ใน  5 
454.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของ
ทั้งสองสภารวมกัน มีสิทธิเขา้ชื่อรอ้งขอต่อประธานรัฐสภาวา่
กรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลกัษณะ
ต้องห้ามให้ประธานสภาส่งค าร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
ภายในกีว่ันนับแตว่ันท่ีได้รับค ารอ้ง เพื่อใหศ้าลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย 
      ก. 3  วัน  ข. 5  วัน 
       ค. 7 วัน  ง. 10  วัน 
       จ. 15  วัน 
455.  ในกรณีท่ีกรรมการการเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ
พร้อมกันทั้งคณะให้ด าเนินการสรรหา ภายในกีว่ันนับแตว่ันท่ีพ้น
จากต าแหน่ง 
        ก. 15  วัน  ข. 30  วัน 
       ค. 45 วัน  ง. 60  วัน 
     จ. 90  วัน 
456.  ในกรณีท่ีกรรมการการเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุ
อื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ด าเนินการสรรหาให้แล้ว
เสร็จภายในกี่วันนับแต่วันท่ีมีเหตดุังกล่าวและให้ผู้ได้รับความ
เห็นชอบอยูใ่นต าแหน่งเพยีงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึง่ตนแทน 
       ก. 15  วัน  ข. 30  วัน 
       ค. 45 วัน  ง. 60  วัน 
      จ. 90  วัน 
457.  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจ านวนกี่คน ซึ่งพระมหากษัตรยิ์ทรงง
ตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา 
      ก. 3  คน   ข. 4  คน 
       ค. 5  คน  ง. 7 คน 

      จ. 9  คน 
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458.  ผู้ตรวจการแผ่นดินเลือกจาก ข้อใดถกู 
      ก. ผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรู้ 
     ข. ผู้มีประสบการณ์ในการบรหิารราชการแผ่นดิน วิสาหกิจ 
      ค. ผู้ที่ท ากิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสาธารณะ 
      ง. ผู้มีความซื่อสัตย์สุจรติเป็นที่ประจักษ์ 
     จ. ถูกทุกข้อ 
459.  ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินประชมุและเลือก
กันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วแจ้งผลให้
ใครทราบ 
     ก. ประธานวุฒิสภา   ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
      ค. คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 
      ง. ประธานรัฐสภา 
     จ. ประธานศาลฎีกา 
460.  ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตง่ตัง้ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินตือข้อใด 
      ก. ประธานวุฒิสภา ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
       ค. คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 
       ง. ประธานรัฐสภา 
      จ. ประธานศาลฎีกา 
461.  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งกี่ปีนับแตว่ันท่ี
พระมหากษัตริย์ทรงแตง่ตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งไดเ้พียงวาระ
เดียว 
      ก. 5 ปี  ข. 6 ป ี

     ค. 7 ปี                ง. 8 ปี 
     จ. 9 ปี 
462.  การสรรหาและการเลือกผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยให้มี
คณะกรรมการสรรหาจ านวนกีค่น 
       ก. 5  คน    ข. 6  คน 
       ค. 7  คน   ง. 8 คน 

       จ. 9  คน 
463.  คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ประกอบด้วยใคร
บ้าง ข้อใดผิด 
     ก. ประธานศาลฎีกา   ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
     ข. ประธานศาลปกครองสูงสุด 
     ค. ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้น าฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร 

    ง. บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจ านวนสอง
คน และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดคดัเลอืกจ านวนสองคน 
     จ. ไม่มีข้อใดผิด  
464.  คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ประกอบด้วย
บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจ านวนกี่คน 
    ก. 1  คน   ข. 2  คน 
     ค. 3  คน  ง. 4 คน 

    จ. 5  คน 
465.  คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ประกอบด้วย
บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคดัเลือก
จ านวนกี่คน 
     ก. 1  คน   ข. 2  คน 
      ค. 3  คน  ง. 4 คน 

     จ. 5  คน 
466.  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ 
ประกอบคณะกรรมการท้ังหมดกีค่น 
    ก. 5  คน             ข. 6  คน 
    ค. 7  คน  ง. 8 คน 
   จ. 9  คน 
467.  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติต้อง
เป็นผู้ซึ่งมคีวามซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ โดยเคยเป็น
รัฐมนตรี กรรมการการเลือกตัง้ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือเคย
รับราชการในต าแหน่งไมต่่ ากวา่อธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งทาง
บริหารในหน่วยราชการท่ีมีอ านาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี หรือ
ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากวา่ศาสตราจารย์ ผู้แทนองค์การพัฒนา
เอกชน หรือผู้ประกอบวชิาชีพที่มอีงค์กรวิชาชีพตามกฎหมายมา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่ากี่ปีซึง่องคก์ารพัฒนาเอกชนหรือองค์กร
วิชาชีพนั้นใหก้ารรับรองและเสนอชื่อเขา้สู่กระบวนการสรรหา 
     ก. 10 ปี  ข. 15 ปี 

     ค. 20 ปี  ง. 25 ปี 
    จ. 30 ปี 
468.  ผู้ใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตง่ตัง้
ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาต ิ
      ก. ประธานวุฒิสภา ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
       ค. คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 
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       ง. ประธานรัฐสภา 
       จ. ประธานศาลฎีกา 
469.  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติมวีาระ
การด ารงต าแหน่งกี่ปีนับแตว่ันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแตง่ตั้ง และ
ให้ด ารงต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดยีว 
       ก. 5 ปี  ข. 6 ปี 

       ค. 7 ปี  ง. 8 ปี 
     จ. 9 ปี 
470.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกวา่เทา่ใดของ
จ านวนสมาชกิทั้งหมดที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิเข้าชื่อ
ร้องขอต่อประธานวุฒิสภาว่ากรรมการ ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแหง่ชาติผู้ใดกระท าขาดความเที่ยงธรรม จงใจฝ่าฝืน
รัฐธรรมนูญหรือ กฎหมาย หรือมพีฤติการณ์ที่เป็นการเสื่อมเสีย
แก่เกยีรติศกัดิ์ของการด ารงต าแหน่งอย่างร้ายแรง เพื่อให้
วุฒิสภามมีติให้พ้นจากต าแหน่ง 
        ก. 1 ใน  2  ข. 1 ใน  3 
      ค. 1 ใน  4     ง.  1 ใน  5 
       จ. 1 ใน  10 
471.  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่ากีค่น มีสิทธิเขา้ชื่อ
ร้องขอต่อประธานวุฒิสภาว่ากรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแหง่ชาติผู้ใดกระท าการขาดความเที่ยงธรรม จงใจฝ่า
ฝืนรัฐธรรมนูญหรือ กฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ที่เป็นการเสื่อม
เสียแก่เกียรตศิักดิข์องการด ารงต าแหน่งอยา่งรา้ยแรง เพื่อให้
วุฒิสภามมีติให้พ้นจากต าแหน่ง 
      ก. 2,000  คน   ข. 5,000  คน 
      ค. 10,000  คน   ง. 20,000  คน 
     จ. 50,000  คน 
472.  มติของวุฒิสภาใหก้รรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติพ้นจากต าแหน่ง ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
เท่าใดของจ านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 
      ก. 1 ใน  2   ข. 1 ใน  3 
      ค. 2 ใน  3     ง.  2 ใน  5 
    จ. 3 ใน  4  
473.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภา หรือสมาชิกของทั้ง
สองมีจ านวนไม่น้อยกวา่เทา่ใดของจ านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าทีม่ี
อยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเขา้ชื่อรอ้งขอต่อศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองวา่ กรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติผู้ใดร่ ารวยผิดปกติ กระท า

ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่ง 
หน้าที่ราชการ 
      ก. 1 ใน  2   ข. 1 ใน  3 
      ค. 1 ใน  4  ง.  1 ใน  5 

      จ. 1 ใน  10 
474.  กรณีที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และมกีารป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาตเิหลืออยู่น้อยกวา่เท่าใดของจ านวนกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทั้งหมด ให้ประธาน
ศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแตง่ตัง้บุคคลซึง่
มีคุณสมบัติและไมม่ีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ท าหนา้ที่เป็น
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาตเิป็นการ
ชั่วคราว 
     ก. กึ่งหนึง่      ข. 1 ใน  3 
      ค. 1 ใน  4   ง.  1 ใน  5 

     จ. 1 ใน  10 
475.  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาตมิี
หน่วยธุรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติที่เป็นอิสระ โดยมใีครเปน็ผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ
      ก. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาต ิ
      ข. เลขานุการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ 
      ค. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
     ง. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติที่
มีอาวุโสสูงสุด 
     จ. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติที่
ประธานมอบหมาย 
476.  การแต่งตั้งเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ ตอ้งได้รับความเห็นชอบของใคร
บ้าง 
     ก. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ
     ข. วุฒิสภา 
     ค. สภาผู้แทนราษฎร  
    ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ขอ้ ข 
     จ. ถูกทุกข้อ 
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477.  คณะกรรมการการตรวจเงนิแผ่นดิน ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกกี่คน ซึง่
พระมหากษัตริย์ทรงแตง่ตั้งจากผู้มีความช านาญและ
ประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดินการบัญชี การตรวจสอบ
ภายใน การเงินการคลัง และด้านอื่น 
     ก. 5  คน   ข. 6  คน 

     ค. 7  คน  ง. 8 คน 

    จ. 9  คน 
479.  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย
คณะกรรมการท้ังหมดกีค่น 
     ก. 5  คน   ข. 6  คน 
    ค. 7  คน  ง. 8 คน 

    จ. 9  คน 
480.  ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตง่ตัง้
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้วา่การ
ตรวจเงินแผ่นดิน 
     ก. ประธานวุฒิสภา ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
      ค. คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 
      ง. ประธานรัฐสภา 
      จ. ประธานศาลฎีกา 
481.  กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งกี่ปีนับ
แต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและใหด้ ารงต าแหน่งได้เพยีง
วาระเดียว 
     ก. 5 ปี ข. 6 ปี                    ค. 7 ปี   
     ง. 8 ปี               จ. 9 ปี 
482.  กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน่วยธุรการของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทีเป็นอิสระ โดยมีใคร
ผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
     ก. เลขาธิการตรวจเงินแผ่นดนิ 
     ข. เลขานุการตรวจเงินแผ่นดนิ 
    ค. ผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ   
     ง. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท่ีประธานมอบหมาย 
     จ. ไม่มีข้อใดถกู 
483.  ข้อใดถูกต้อง 
       ก. พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาส่ังคดีและการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม 

      ข. การแต่งตัง้และการให้อัยการสูงสุดพ้นจากต าแหน่งต้อง
เป็นไปตามมติของคณะกรรมการอัยการและได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภา 
     ค. ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแตง่ตัง้อัยการสูงสุด 
     ง. พนักงานอัยการต้องไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือ
กิจการอื่นของรัฐ 
    จ. ถูกทุกขอ้ 
484.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกกี่คน ซึง่
พระมหากษัตริย์ทรงแตง่ตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึง่
มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนเป็นที่ประจักษ์ ท้ังนี้ โดยต้องค านึงถึงการมีส่วนของ
ผู้แทนจากองค์การเอกชนดา้นสิทธิมนุษยชนดว้ย 
     ก. 5  คน   ข. 6  คน 

     ค. 7  คน  ง. 8 คน 

    จ. 9  คน 
485.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตจิ านวนท้ังหมดกี่คน 
      ก. 5  คน   ข. 6  คน 
    ค. 7  คน  ง. 8 คน 

     จ. 9  คน 
486. ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตง่ตัง้
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
     ก. ประธานวุฒิสภา ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
      ค. คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 
      ง. ประธานรัฐสภา 
     จ. ประธานศาลฎีกา 
487.  กรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติมวีาระการด ารงต าแหน่งกี่
ปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตัง้และใหด้ ารงต าแหน่งได้
เพียงวาระเดียว 
       ก. 5 ปี  ข. 6 ป ี

       ค. 7 ปี   ง. 8 ปี 
       จ. 9 ปี 
488.  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินของตน คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ทุกครั้งทีเ่ข้ารับต าแหน่งหรือพ้นจากต าแหน่ง 
      ก. นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตร ี
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      ข. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
      ค. สมาชิกวฒุิสภา ข้าราชการการเมืองอื่น   
      ง. ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชกิสภาท้องถิ่นตามทีก่ฎหมาย
บัญญัติ 
    จ. ถูกทุกขอ้ 
489.  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงดังต่อไปนี้มีหน้าที่ยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินของตน คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุก
จริตแห่งชาติ ทุกครั้งทีเ่ข้ารับต าแหน่งหรือพ้นจากต าแหน่ง 
ระหว่างด ารงต าแหน่งหรือก่อนยืน่บัญชีหลังจากพ้นจากต าแหน่ง 
ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดก ยื่นบัญชีแสดง รายการทรัพย์สิน
และหน้ีสินท่ีมีอยู่ในวันท่ีผู้ด ารงต าแหน่งนั้นตาม ภายในกีว่ันนับ
แต่วันท่ีผู้ด ารงต าแหน่งตาย 
       ก. 15  วัน  ข. 30  วัน 
       ค. 45 วัน  ง. 60  วัน 
      จ. 90  วัน 
490.  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินของตน คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุก
จริตแห่งชาติ นอกจากต้องยื่นบญัชีแล้ว ให้มีหน้าที่ยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินท่ีมีอยู่จริง ในวันครบหนึง่ปีนับ
แต่วันท่ีพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวอีกครั้งหน่ึงโดยใหย้ื่นภายในกี่
วันนับแต่วันท่ีพ้นจากต าแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหน่ึงปดี้วย 
        ก. 15  วัน  ข. 30  วัน 
       ค. 45 วัน  ง. 60  วัน 
       จ. 90  วัน 
491.  บัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิและหน้ีสินและเอกสาร
ประกอบของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภา ให้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบโดยเรว็แต่
ต้องไม่เกินกี่วันนับแต่วันท่ีครบก าหนด ต้องยื่นบัญชีดงักลา่ว 
      ก. 15  วัน  ข. 30  วัน 
     ค. 45 วัน  ง. 60  วัน 
    จ. 90  วัน 
492.  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหน้ีสินและเอกสารประกอบ ตามที่ก าหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญน้ี หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หน้ีสินและเอกสารประกอบดว้ยขอ้ความเป็นเท็จ หรือปกปิด

ข้อเท็จจรงิที่ควรแจ้งให้ทราบให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหง่ชาตเิสนอเรื่องใหใ้ครวินิจฉัยต่อไป 
     ก. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 
     ข. ศาลรัฐธรรมนูญ  ค. ศาลปกครอง 
    ง. ศาลอุทธรณ์ภาค จ. ไม่มีข้อใดถูก 
493.  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี จะด ารงต าแหน่งใดในห้าง
หุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การท่ีด าเนินธุรกิจโดยมุง่หาผลก าไรหรือ
รายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใดก็มิได้ อยูใ่น
มาตราใด 
       ก. มาตรา 260 ข. มาตรา 267 

       ค. มาตรา 270 ง. มาตรา 275 
       จ. มาตรา 280 
493.  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือไม่คงไว้ซึง่ความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้
ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตอ่ไป ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรหีรือรัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะ
ได้รับประโยชน์จากกรณีดงักล่าวต่อไป ให้นายกรฐัมนตรีหรือ
รัฐมนตรีผู้น้ันแจง้ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแหง่ชาติทราบภายในกีว่ันนับแต่วันท่ีได้รับแต่งตัง้ และ
ให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้นัน้โอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทดังกล่าวให้นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชนข์อง
ผู้อื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตัิ 
      ก. 15  วัน  ข. 30  วัน 
     ค. 45 วัน  ง. 60  วัน 
     จ. 90  วัน 
494.  ผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชกิวฒุิสภา ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการ
สูงสุดผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทจุริตต่อ
หน้าที่ ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อวา่กระท า
ผิดต่อต าแหน่งหน้าทีใ่นการยุติธรรม ส่อว่าจงใจใช้อ านาจหน้าที่
ขัดต่อบทบัญญัติแหง่รัฐธรรมนญูหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ใครมีอ านาจ
ถอดถอนผู้นั้นออกจากต าแหน่งได้ 
    ก. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
    ข. ศาลรัฐธรรมนูญ 
   ค. วุฒิสภา 
    ง. ประธานผู้แทนราษฎร                    จ. ไม่มีข้อใดถูก 
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499.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกวา่เทา่ใดของ
จ านวนสมาชกิทั้งหมดเทา่ที่มีอยูข่องสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิ
เข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วฒุิสภามีมติ ให้ถอด
ถอนนายกรฐัมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชกิ
วุฒิสภา ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุดผู้ใดมี
พฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติออกจากต าแหน่งได้ ค าร้องขอดงักล่าว
ต้องระบุพฤตกิารณ์ทีก่ล่าวหาวา่ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวกระท า
ความผิดเป็นข้อๆ ให้ชดัเจน 
        ก. 1 ใน  2     ข. 1 ใน  3 
      ค. 1 ใน  4   ง.  1 ใน  5 
       จ. 1 ใน  10 
500.  สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไมน่้อยกวา่เทา่ใดของจ านวน
สมาชิกทัง้หมดเท่าทีม่ีอยู่ของวฒุสิภามีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อ
ประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุ้ฒิสภามมีติ ให้ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภา
ออกจากต าแหน่งได ้
        ก. 1 ใน  2    ข. 1 ใน  3 
      ค. 1 ใน  4     ง.  1 ใน  5 

       จ. 1 ใน  10 
501.  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่ากีค่นมีสิทธิ
เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนนายกรฐัมนตรี รัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชกิวุฒิสภาประธานศาลฎีกา 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการ
สูงสุดผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทจุริตต่อ
หน้าที่ ออกจากต าแหน่งได ้
        ก. 2,000  คน   ข. 5,000  คน 
      ค. 10,000  คน                ง. 20,000  คน 
      จ. 50,000  คน 
502.  ในกรณีท่ีใครเห็นวา่รายงาน เอกสาร และความเห็นที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติส่งให้
ตามวรรคสี่ยังไม่สมบูรณ์พอที่จะด าเนินคดีได้ ให้อยัการสูงสุด
แจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ
ทราบเพื่อด าเนินการต่อไป โดยให้ระบุข้อท่ีไม่สมบูรณ์นั้นให้
ครบถ้วนในคราวเดียวกัน 
    ก. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
    ข. ศาลรัฐธรรมนูญ 
    ค. ศาลปกครอง 
    ง. ศาลอุทธรณ์ภาค 
   จ. อัยการสูงสุด 

503.  ในกรณีท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติส่งรายงานให้นอกสมัยประชุม ใหใ้ครแจง้ให้ประธาน
รัฐสภาทราบเพื่อน า ความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราช
โองการเรยีกประชมุรัฐสภาเป็นการประชุมสมยัวิสามัญ และให้
ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
    ก. ประธานวุฒิสภา ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
    ค. คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 
    ง. ประธานรัฐสภา 
    จ. ประธานศาลฎีกา 
504.  สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนซึ่งต้อง
กระท าโดยวิธีลงคะแนนลับ มติทีใ่ห้ถอดถอนผู้ใดออกจาก
ต าแหน่ง ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใดของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 
       ก. 1 ใน  2  ข. 2 ใน  3 
       ค. 3 ใน  4     ง.  3 ใน  5 

       จ. 2 ใน  5 
505.  มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรฐัแต่ละประเภทการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึง่ ให้ถือว่าเป็น
การกระท าผิดทางวินัย ในกรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งทางากรเมืองฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานต่อรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี หรือสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแตก่รณี และหาก
เป็นการกระท าผิดร้ายแรงให้ส่งเรือ่งใหใ้คร โดยถือเป็นเหตุทีจ่ะ
ถูกถอดถอนจากต าแหน่ง 
       ก. ประธานวุฒิสภา ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
       ค. คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 
       ง. ประธานรัฐสภา 
      จ. คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหง่ชาติพิจารณาด าเนนิการ 
506.  ในกรณีท่ีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานทางจริยธรรมมี
ลักษณะร้ายแรงหรือมเีหตุอันควรเชื่อได้วา่การด าเนินการของ
ผู้รับผิดชอบจะไม่เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ใครเป็นผู้ที่จะไต่
สวนและเปิดเผยผลการไต่สวนตอ่สาธารณะก็ได้ 
     ก. ประธานวุฒิสภา ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
    ค. ผู้ตรวจการแผ่นดิน             ง. ประธานรัฐสภา 
     จ. ประธานศาลฎีกา 
507.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
ข้อใดถกูต้องเกีย่วกับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 



                                                                                         - 45 - 
 
     ก. การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท า เท่าที่
จ าเป็นและมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคล้อง
และเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ข. สาระส าคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่น หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญตัิไว้
มิได้ 
      ค. องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ย่อมมีอ านาจหน้าที่โดยทัว่ไป
ในการดูแลและจัดท าบริการสาธารณะเพื่อประโยชนข์อง
ประชาชนในท้องถิ่น 
     ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ย่อมได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีความเขม้แขง็ในการบริหารงานได้โดยอิสระและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     จ. ถูกทุกข้อ 
508.  ในกรณีท่ีมีการก าหนดอ านาจหน้าที่และการจดัสรรรายได้
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว คณะกรรมการจะต้องน า
เรื่องดงักล่าวมาพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกินกี่ปี 
เพื่อพิจารณาถงึความเหมาะสมของการก าหนดอ านาจหน้าที่ 
และการจดัสรรรายได้ที่ได้กระท าไปแล้ว ทั้งนี้ ต้องค านึงถงึการ
กระจายอ านาจเพิ่มขึ้นใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นเป็น
ส าคัญ 
     ก. 5 ปี  ข. 6 ปี 
      ค. 7 ปี   ง. 8 ปี 
      จ. 9 ปี 
509.  สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละกี่ปี 
      ก. 2 ปี  ข. 3 ปี 
    ค. 4 ปี   ง. 5 ปี 
    จ. 6 ปี 
510.  ญัตติขอแก้ไขเพิม่เตมิต้องมาจากคณะรัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจ านวนไม่น้อยกวา่เทา่ใดของจ านวน
สมาชิกทัง้หมดทีม่ีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 
       ก. 1 ใน  2     ข. 2 ใน  3 
       ค. 3 ใน  4  ง.  1 ใน  5 

      จ. 2 ใน  5 
511.  ญัตติข้อแก้ไขเพิม่เตมิจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา มจี านวนไม่น้อยกว่าเท่าใดของจ านวนสมาชกิ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทัง้สองสภา 

        ก. 1 ใน  2    ข. 2 ใน  3 
        ค. 3 ใน  4  ง.  1 ใน  5 

        จ. 2 ใน  5 
512.  การแก้ไขเพิ่มเตมิรัฐธรรมนญูให้กระท าไดต้ามหลักเกณฑ์
และวิธีการดังต่อไปนี้ ข้อใดถกู 
        ก. ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมตอ้งมาจากคณะรฐัมนตรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจ านวนไม่น้อยกวา่หน่ึงในห้าของ
จ านวนสมาชกิทั้งหมดเทา่ที่มีอยูข่องสภาผู้แทนราษฎร หรือจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามจี านวนไม่น้อย
กว่าหน่ึงในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทัง้สอง
สภา หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าห้า
หมื่นคนตามกฎหมายวา่ดว้ยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
        ข. ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเตมิตอ้งเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมและให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ 
ค. การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ใหใ้ชว้ิธี
เรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมคีะแนนเสียง
เห็นชอบดว้ยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ
จ านวนสมาชกิทั้งหมดเทา่ที่มีอยูข่องทั้งสองสภา 
       ง. การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสองขั้นพจิารณา
เรียงล าดับมาตรา ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ 
      จ. ถูกทุกข้อ 
513. . ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
บทเฉพาะกาล สภานิติบัญญัติแห่งชาติยงัพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่แล้วเสร็จ ให้
ประธานสภานิติบัญญัติแหง่ชาตนิ าร่างพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกร่างรฐัธรรมนูญจดัท าขึ้น
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในกี่วันเพื่อทรงลงพระ
ปรมาภิไธย โดยถือเสมือนวาสภานิติบัญญัติแหงชาติไดใ้ห้ความ
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดงักล่าวแล้ว 
       ก. 3  วัน  ข. 5  วัน 
      ค. 7 วัน  ง. 10  วัน 
       จ. 15  วัน 
514. ให้ด าเนินการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บทเฉพาะกาล
เสร็จภายในกี่วัน 
       ก. 15  วัน  ข. 30  วัน 
        ค. 45 วัน  ง. 60  วัน 
      จ. 90  วัน 
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515.  ให้ด าเนินการเลือกตัง้สมาชิกวฒุิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 บทเฉพาะกาลเสร็จภายในกีว่ัน 
      ก. 150  วัน  ข. 120  วัน 
       ค. 90 วัน  ง. 60  วัน 
       จ. 45  วัน 
516.  ในการเลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรท่ัวไปครั้งแรก
ภายหลังวันประกาศใช้รฐัธรรมนญูนี้ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ต้องเป็นสมาชกิพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงแต่เพยีง
พรรคเดียวไม่น้อยกว่ากี่วันนับถึงวันเลือกตัง้ 
       ก. 15  วัน         ข. 30  วัน 

       ค. 45 วัน  ง. 60  วัน 
       จ. 90  วัน 
517.  ในวาระเริ่มแรก ให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหามี
วาระกี่ปีนับแต่วันเริ่มต้นสมาชกิภาพ และมิให้น าบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการห้ามด ารงต าแหน่งตดิต่อกันเกินหน่ึงวาระมาใช้
บังคับกับบุคคลดังกล่าวในการสรรหาคราวถัดไปหลังจากสิ้นสุด
สมาชิกภาพ 
       ก. 3 ป ี  ข. 4ปี 
         ค. 5 ปี   ง. 6 ปี 
         จ. ไม่มีข้อใดถกู 
518.   ให้ผู้พิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดที่ได้รับเลือกตามมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549  คงด ารงต าแหน่ง
เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่อไปจนกวา่จะมีการแต่งตั้งตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ซึ้ง
ต้องไม่เกินกี่วัน นับแต่วันท่ีได้มกีารแต่งตั้งประธานสภา
ผู้แทนราษฎรและผู้น า ฝ่ายคา้นในสภาผู้แทนราษฎรภาย
หลังจากการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการท่ัวไปครั้ง
แรกตามบทบัญญัติแห่งรฐัธรรมนูญน้ี 
      ก. 150  วัน  ข. 120  วัน 
       ค. 90 วัน  ง. 60  วัน 
      จ. 45  วัน 
519. ในระหว่างที่ยงัมิได้มกีารตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ด้วยวิธีพจิารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ให้ศาล
รัฐธรรมนูญมีอ านาจออกข้อก าหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการ
ท าค าวินิจฉัยได้แต่ทั้งนี ้
ต้องตรา พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้แล้ว
เสร็จภายในกี่ปี นับแต่วันประกาศใช้รฐัธรรมนูญน้ี 

     ก. 1 ปี  ข. 2 ปี 
      ค. 3 ปี   ง. 4 ปี 
     จ. 5 ปี 
520. การลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ให้ความเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ต้องมีคะแนนเสียง ไม่น้อย
กว่าเท่าใดของจ านวนสมาชกิของแต่ละสภา 
     ก. กึ่งหนึง่   ข. 1 ใน  3 
      ค. 1 ใน  4       ง.  1 ใน  5 

      จ. 1 ใน  10 
521. กฎหมายเพื่อการพฒันาการศึกษาของชาติ โดยส่งเสริม 
การศึกษาในระบบการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตาม
อัธยาศยั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัย
ชุมชนหรือรูปแบบอื่น รวมทัง้ปรับปรุงกฎหมายเพื่อก าหนด
หน่วยงานรับผิดชอบการจดัการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับระบบการศกึษาทุกระดับของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายใน
เวลาเท่าใดนับแตว่ันท่ีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
       ก. 6  เดือน  ข. 1 ป ี

       ค. 2 ปี   ง. 3 ปี 
       จ. 5 ปี 
522. วิธีการด าเนินการจัดท าหนังสือสัญญาที่มีการตรวจสอบ
ถ่วงดุลระหว่างคณะรฐัมนตรีและรัฐสภามีความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพและให้ประชาชนมส่ีวนร่วมทั้งรายละเอยีดเกี่ยวกับ
การศึกษาวิจยัที่มีความเป็นอิสระซึ่งด าเนินการก่อนการเจรจาท า
หนังสือสัญญา โดยไม่มีการขัดกนัระหว่างประโยชน์ของรฐักับ
ผลประโยชน์ของผู้ศึกษาวิจัยไมว่า่ใชว่งเวลาใดของการบังคับใช้
หนังสือสัญญาภายในระยะเวลาเท่าใดนับแต่วันท่ีแถลงนโยบาย
ต่อรัฐสภา 
           ก. 6  เดือน  ข. 1 ป ี

           ค. 2 ปี   ง. 3 ปี 
           จ. 5 ปี 
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523. ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ใหต้รา
กฎหมายก าหนดหลักเกณฑใ์ห้ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมด ารง
ต าแหน่งไดจ้นถงึอายคุรบเจ็ดสิบปี และผู้พิพากษาศาลยตุิธรรม
ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณใดซึง่ได้
ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่ากีป่ีและผ่านการประเมิน
สมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่สามารถขอไปด ารงต าแหน่งผู้
พิพากษาอาวุโสในศาลซึ่งไม่สงูกว่าขณะด ารงต าแหน่งได้ 
        ก. 10 ปี  ข. 15 ปี 
       ค. 20 ปี   ง. 25 ปี 
        จ. 30 ปี 
524.  ให้กรรมการตุลาการศาลยตุิธรรมผู้ทรงคุณวุฒิซึง่ด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการตุลาการศาลยตุิธรรมตอ่ไป เว้นแต่กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2550 
และกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิในชั้นศาลใดที่ย้ายไปจากชั้นศาลนั้น 
ทั้งนี้ ไม่เกินกีว่ันนับแตว่ันประกาศใช้รฐัธรรมนูญน้ี 
       ก. 150  วัน  ข. 120  วัน 
       ค. 90 วัน  ง. 60  วัน 
     จ. 180  วัน 
525.  ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยูใ่นวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้แตง่ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่
มีการด าเนินการท่ีเป็นอิสระภายในกี่วันนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ โดยให้ คณะกรรมการดงักล่าวมีหน้าทีศ่ึกษาและ
เสนอแนะการจัดท ากฎหมายที่จ าเป็นต้องตราขึ้นเพื่ออนุวัติการ
ตามบทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนูญ 
     ก. 150  วัน  ข. 120  วัน 
    ค. 90 วัน  ง. 60  วัน 
     จ. 180  วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
 
526. การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยใช้หลักการ 

ก. รวมอ านาจ    
 ข. แบ่งอ านาจและการกระจายอ านาจ 
      ค. รวมอ านาจและกระจายอ านาจ  
 ง. ข้อ ก. รวมกับข้อ ข. 
      จ. ไม่มีข้อใดถูก 
527. กฎหมายด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่ใช้ในปัจจุบัน 
      ก. ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 218 
      ข. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ.2534 
      ค. พระราชบัญญัตลิักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 
2457 
      ง. พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2550 
      จ. ไม่มีข้อใดถูก 
529. ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยใน
ปัจจุบัน 
      ก.ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
 ข. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมภิาค 

ค. ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด 
ง. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
จ. ไม่มีข้อใดถูก 

530. การจัดระเบยีบบริหารราชการส่วนภมูิภาคของไทยใช้
หลักการปกครองประเทศแบบใด 
      ก. รวมอ านาจ  ข. กระจายอ านาจ 
 ค. แบ่งอ านาจ        ง. มอบอ านาจ 
 จ. แบ่งแยกอ านาจ 
531. ข้อใดผิด 
      ก. ราชการบริหารส่วนกลางหมายถึง ทบวง กรม 
      ข. ราชการบริหารส่วนภมูิภาค หมายถึง จังหวัด อ าเภอ 
      ค. ราชการส่วนภูมิภาคคือหลักในการแบ่งอ านาจปกครอง 
      ง. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 เป็น
กฎหมายมหาชน 
      จ. องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นราชการส่วนท้องถิ่น 
532. การจัดระเบยีบบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย 
      ก. หน่วยราชการเทียบเท่ากรมขึ้นไป  ยกเว้นกรมใน
ราชการทหาร 
      ข. ส านักนายกรัฐมนตรี ทบวง กรม รัฐสภา  และศาล
ยุติธรรม 
      ค. กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการเทียบเท่ากรม และ
ให้รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตสถานทูตและสถานกงสลุไทยใน
ต่างประเทศด้วย 
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      ง. กระทรวง ทบวง กรม ส านักงานหรือส่วนราชการ
เทียบเท่า กรม และรัฐวสิาหกิจ 
      จ. ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง  ทบวง ซ่ึงสังกัด
หรือไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี    หรือกระทรวงและกรมหรือ
ส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่นซ่ึงฐานะเป็นกรม ซ่ึงสังกัด
หรือไม่   สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือ ทบวง 
533. การจัดระเบยีบราชการของกระทรวงใดท่ีไม่อยู่ในบังคับของ 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน  พ.ศ.  2534 
      ก. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 ข. กระทรวงต่างประเทศ 
 ค. กระทรวงกลาโหม   
 ง. กระทรวงคมนาคม   
            จ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
534. ข้อใดผิด 
      ก. ราชการที่นายกรัฐมนตรีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ี
ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดส านกันายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะให้
เป็นหน้าท่ีของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
      ข. นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอ านาจแต่งตั้ง
ข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัตริาชการในส านักนายกรัฐมนตรี 
      ค. ถ้านายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งอธิบดีกรมที่ดินใหไ้ปด ารง
ต าแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินโดยยังให้ 

   รับเงินเดือนจากกรมทีด่ินตามเดิมต้องได้รับอนุมตัิจาก
คณะรัฐมนตร ี
      ง. ถ้านายกรัฐมนตรีๆไม่อาจปฏบิตัิราชการได้ และมรีอง
นายกรัฐมนตรีหลายคนให้คณะรัฐมนตร ี

   มอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้รักษาราชการแทน 
      จ. ผิดทุกข้อ 
535. ให้จัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังนี ้
         ก. ส านักปลัดกระทรวง,กรม 
         ข. ส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี,ส านักงาน
ปลัดกระทรวง,กรม 
         ค. ส านักเลขานุการรัฐมนตรี,ส านกังานปลัดกระทรวง,
กรม,กอง 
         ง. ส านักงานรัฐมนตรี,ส านักงานปลัดกระทรวง,กรม 
         จ. ส านักงานรัฐมนตรี,ส านักปลดักระทรวง,กรม,กอง 
536. ปัจจุบันประเทศไทยมีส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง
จ านวนเท่าใด 
         ก. 17         ข. 18         ค.19        
 ง. 20         จ. 21 
537. ข้อใดไม่มีฐานะเป็นนิตบิุคคล 
         ก. ส านักนายกรัฐมนตรี        ข. ทบวง        
            ค. กรม        ง. จังหวัด        จ. อ าเภอ 
538. ข้อใดที่ไม่เป็นนิติบุคคล 
         ก. จังหวัดอุบลราชธานี         
            ข. ส านักบริหารการทะเบียน      

            ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี
         ง. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ         
           จ. องค์การบริหารส่วนต าบล 
539. ข้อใดผิด 

ก. ส านักนายกรัฐมนตรมีีฐานะเปน็กระทรวง 
        ข. องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลเป็นนิตบิุคคล 
          ค. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีสองฝ่าย และเป็น
ข้าราชการการเมือง 
          ง. ส านักงบประมาณเป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตร ี
          จ. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นข้าราชการพล
เรือนสามัญ 
540. ข้อใดถูก 
          ก. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 5 กันยายน 2534 
         ข. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น
ส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค  ส่วนท้องถิ่นและต าบล 
         ค. การจัดตั้งหรือยุบทบวงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
         ง. กรมที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
ให้ระบุการไม่สังกัดไว้ในพระราชกฤษฎีกาด้วย 
        จ. ส านักนายกรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
การก าหนดอ านาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง  กรม 
541. ต าแหน่งใดมีก าหนดไว้ในกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน 
       ก. ผู้ช่วยอธิบดี         ข. ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด      
 ค. ผู้ช่วยปลัดกระทรวง 
       ง. ผู้ช่วยนายอ าเภอ       จ. ไม่มีข้อใดถูก 
542. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน 
       ก. ส านักนายกรัฐมนตรมีีฐานะเปน็กระทรวง        
            ข. ทบวงอาจมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 
       ค. ทบวงอาจสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงก็
ได้      ง. นายอ าเภอสังกัดกรมการปกครอง 
       จ. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
543. ผู้ท าหน้าทีเ่ป็นหัวหนา้กลุ่มภารกิจภายในกระทรวง8nv 
       ก. รองปลัดกระทรวง         
 ข. อธิบดีกรมที่ปลดักระทรวงแต่งตั้ง 
       ค. ข้าราชการในส านักปลัดกระทรวงที่ปลัดกระทรวง
แต่งตั้ง 
 ง. อธิบดีที่อาวุโสสุดในกลุ่มภารกิจ 
       จ. ข้าราชการที่ปลดักระทรวงแต่งตั้ง 
544. ส่วนราชการใดในส านักนายกรัฐมนตรีที่ไมไ่ด้ขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตร ี
       ก. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 ข. ส านักงบประมาณ 
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      ค. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  
 ง. ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
       จ.ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตร ี
545. ผู้รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในกระทรวงมหาดไทย 
ได้แก ่
        ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
 ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
        ค. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการฯ  
 ง. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
        จ. ไม่มีข้อใดถูก 
546. อ านาจหน้าท่ีของกระทรวงมหาดไทยถูกก าหนดไว้ใน
กฎหมายใด 
        ก. พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย  

ข. พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
        ค. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

ง. กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ
กระทรวงมหาดไทย 
        จ. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการแบ่งส่วน
ราชการกระทรวงมหาดไทย 
547. กรมสอบสวนคดีพิเศษสังกัดส่วนราชการใด 
        ก. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ        ข.กระทรวงมหาดไทย
 ค.กระทรวงการต่างประเทศ        ง.กระทรวงยุติธรรม
 จ. ไม่มีข้อใดถูก 
547. ส านักงานสถิติแห่งชาติสังกดัส่วนราชการใด 
       ก. กระทรวงมหาดไทย ข.กระทรวงพลังงาน 
 ค. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ง. ส านักนายกรัฐมนตรี        จ. ผิดทุกข้อ 
548. ข้อใดไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยตามที่ระบุไว้
ในกฎหมาย 
       ก. การเลือกตั้ง ข. การพัฒนาชุมชน   
           ค. กิจการสาธารณภัย 
       ง. การทะเบียนราษฎร จ. ความมั่นคงภายใน 
549. ส่วนราชการใดอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
       ก. กรมพัฒนาท่ีดิน  ข. กรมทางหลวงชนบท
 ค. ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
      ง. ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท  
           จ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
550. ส่วนราชการใดที่ไมเ่คยอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
      ก. กรมอัยการ   ข. กรมแรงงาน
 ค. ส านักงานประกนัสังคม 
     ง. กรมต ารวจ      จ. ส านักงานเรง่รัดพัฒนาชนบท 
551. หน่วยงานใดสังกัดไม่ถูกต้อง 
      ก. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย 
      ข. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
      ค. กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ 

      ง. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
      จ. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านัก
นายกรัฐมนตร ี
552. ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและก าหนดนโยบายของส านัก
นายกรัฐมนตรีคือข้อใด 
      ก. คณะรัฐมนตร ี       ข. นายกรัฐมนตรี 
 ค. รองนายกรัฐมนตร ี
      ง. ปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
 จ. รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรมีอบหมาย 
553. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
      ก. ราชการของคณะรัฐมนตรี  
            ข. ราชการของรัฐสภา  
            ค. ราชการในพระองค์ 
     ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.  
           จ. ถูกทั้ง ก. ข. และ ค. 
554. ส านักงานเลขาธิการนายกรฐัมนตรี มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ 
ราชการทางการเมือง มีข้าราชการฝ่ายใดที่เป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการพลเรือน 
       ก. นายกรัฐมนตร ี    
 ข. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

ค. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรฝีา่ยการเมือง 
ง. รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

       จ. ไม่มีข้อใดถูก 
555. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็น........... 
       ก. ข้าราชการทหาร  ข. ข้าราชการการเมือง
 ค. ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
       ง. ข้าราชการกลาโหม   
            จ. ข้อ ค. หรือ ง . ก็ได้ 
556. ปัจจุบันส่วนราชการที่เป็นทบวงมีจ านวนเท่าใด 
       ก. 1  ข. 2  ค.3 
 ง. 4  จ. ไม่มีข้อใดถูก 
557. การตั้งส่วนราชการระดับกรมให้ท าโดย 
       ก. พระราชบัญญัติ  ข. พระราชกฤษฎีกา
 ค. พระราชก าหนด 
         ง. พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาแล้วแต่ขนาดกรม 
 จ. ไม่มีข้อใดถูก 
558. กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนราชการ ตาม 
       ก. กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ
กระทรวงมหาดไทย 
       ข. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
กระทรวงมหาดไทย 
       ค. พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน 
       ง. พระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจหน้าที่
กระทรวงมหาดไทย 
       จ. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
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559.การจัดระเบียบราชการในกรมตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง อาจ
แบ่งได้ดังนี ้
      ก. ส านักงานเลขานุการกรม  กอง และแผนก 
 ข. ส านักงานเลขานกุารกรม และกอง 
      ค. กอง และแผนก 
 ง. ส านักเลขานุการกรม กอง และเขต    จ. ไม่มีข้อถูก 
560. ข้อใดกล่าวถึงการจัดระเบยีบราชการในกรมไว้ไม่ถูกต้อง 
      ก. กรมแบ่งส่วนราชการออกเป็นส านักงานเลขานกุาร
กรม ส านัก กอง 
      ข. กรมแบ่งส่วนราชการออกเป็นส านักงานเลขานุการ
กรม กอง หรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง 
      ค. กรมแบ่งส่วนราชการออกเป็นส านักงานเลขานุการ
กรม กอง หรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง ส่วนราชการอื่น
นอกเหนือจากส านักงานเลขานุการกรม และกองหรือเทียบเท่า 
      ง. กรมใดมีความจ าเป็นจะแบ่งส่วนราชการโดยให้มสี่วน
ราชการอื่นนอกจากส านักงานเลขานุการ และกองก็ได ้
      จ. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ง. 
561. ข้อใดผิด 
      ก. กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพเิศษ จะแบ่งท้องที่เป็น
เขตเพื่อปฏิบตัิงานวิชาการก็ได ้
      ข. ส านักงานเลขานุการกรมมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ
ราชการทั่วไปของกรม 
      ค. ส านักงานเลขานุการกรมมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการที่
มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการ ใดโดยเฉพาะ 
      ง. กรมใดมีความจ าเป็นจะแบ่งส่วนราชการโดยให้มสี่วน
ราชการอื่นนอกจากส านักงานเลขานุการกรมและกองก็ได ้
      จ. ไม่มีข้อใดผิด 
562. ส่วนราชการใดไมม่ีฐานะเปน็กรม 
       ก. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ข. ราชบัณฑิตสถาน 
       ค. ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม 
 ง. ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ 
       จ. ส านักงานเลขานกุารรัฐมนตรี 
563. ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการใดท่ีแตกต่างไปจากข้ออ่ืน 
       ก. ราชบัณฑิตยสถาน   
 ข. ส านักพระราชวัง 
       ค. ส านักราชเลขาธิการ   
 ง. ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
       จ. ส านักงานอัยการสูงสุด 
564. ข้อใดผิด 
       ก. ส านักงานอัยการสูงสุด มีฐานะเป็นกรมและอยู่ใน
บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี 
       ข. ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องจากพระราชด ารมิีฐานะเป็นกรมและอยู่ในบังคับ
บัญชาของนายกรัฐมนตร ี
        ค. ราชบัณฑติยสถานเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม  
และอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรฐัมนตร ี

        ง. ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นสว่นราชการที่มีฐานะ
เป็นกรม  และอยู่ในบังคับของนายกรัฐมนตร ี
        จ. ไม่มีข้อใดผิด  
565. ข้อกล่าวถูกต้อง 
        ก. การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานปลัดกระทรวง  
ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
        ข. ส านักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานเสนอความเห็นต่อ 
ค.ร.ม. ในการแบ่งส่วนราชการ 
        ค. ส านักงาน ก.พ. เป็นหน่วยเสนอความเห็นต่อ ก.พ. 
ในการแบ่งส่วนราชการ 
        ง. ส านักงานงบประมาณเป็นหน่วยเสนอความเห็นต่อ 
ค.ร.ม. ในการแบ่งส่วนราชการ 
        จ. กล่าวถูกต้องทุกข้อ 
566. หน่วยงานต่อไปนี้ท่ีมไิด้อยู่ในบังคับบัญชาของนายยก
รัฐมนตรี ตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
        ก. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
           ข. ส านักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
        ค. ราชบัณฑติยสถาน 
 ง. ส านักราชเลขาธิการ 
 จ. ส านักพระราชวัง 
567. ส่วนราชการใดที่มิได้สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีเลือกข้อที่
ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
        ก. ส านักพระราชวัง  ราชบัณฑิตสถาน  ส านักอัยการ
สูงสุด 
       ข. ส านักงานอัยการสูงสุด  ส านักงานเลขาธิการรัฐสภา 
ส านักงบประมาณ 
        ค. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาต ิ
        ง. ส านักงานสถิติแห่งชาติ  ส านักงานข่าวกรองแห่งชาติ  
ส านักพระราชวัง 
       จ. ไม่มีข้อใดถูก 
568. ส่วนราชการใดไมม่ีฐานะเปน็กรม 
       ก. ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 
 ข. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
       ค. กรมทรัพยากรน้ า 
 ง. กรมอุตุนิยมวิทยา จ. ไม่มีข้อใดถูก 
569. ข้อใดเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากรม 
       ก. ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ข. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
       ค. ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น 
       ง. ส านักทะเบียนกลาง  
      จ. ไม่มีข้อใดถูก 
570. ข้อใดถูกต้อง 
        ก. ส านักงานรัฐมนตรี ไม่มีฐานะเป็นส่วนราชการ 
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        ข. ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติขึ้นตรงต่อผู้
บัญชาการทหารสูงสดุ 
        ค. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นข้าราชการการเมือง 
        ง. ทบวงในสังกัดส านักนายกรฐัมนตรีอาจจะไม่มี
ส านักงานปลัดทบวงก็ได้ถ้าปริมาณงานและคุณภาพยังไม่
สมควรจัดต้ังขึ้น 
      จ. ข้อ ก. และข้อ ง. 
571. กระทรวง ทบวง กรม ใดมีเหตุพิเศษจะตราพระราชกฤษฎีกา
แบ่งท้องที่ออกเป็นเขต  เพื่อให้มีส่วนราชการประจ าเขตแล้วแต่จะ
เรียกช่ือ เพื่อ................... 
         ก. แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ   
 ข. ปฏิบัติงานทางวิชาการ 
         ค. สะดวกแก่การตรวจติดตามงาน  
 ง. ปฏิบัติงานเฉพาะอย่าง 
         จ. แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
572. กระทรวงจะตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการเพื่อ
รับผิดชอบภาระหน้าท่ีใดโดยเฉพาะ ซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรม  แต่มี
ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการดังกล่าวเป็นอธิบดีหรือต าแหน่งท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืน ที่มีฐานะเป็นอธบิดีก็ได้  เง่ือนไขส าคัญทีไ่ม่อาจ
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา คือข้อใด 
        ก. กรณีการยุบส่วนราชการในกระทรวง 
        ข. กรณีการรวมส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม 
        ค. กรณีการโอนกรมในกระทรวงหรือกระทรวงอื่นใดมา
จัดตั้งเป็นส่วนราชการ 
       ง. กรณีการก าหนดต าแหน่งหรืออัตราของข้าราชการ
หรือลูกจ้างเพ่ิมเติม 
       จ. ถูกทุกข้อ 
573. ตามพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน ข้อใด
ไม่ใช่ลักษณะของค าว่า “กลุ่มภารกิจ” 
       ก. ก าหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองส่วน
ราชการขึ้นไปอยูภ่ายใต้กลุ่มภารกจิเดียวกันก็ได ้

   โดยออกเป็นกฎกระทรวง 
       ข. แต่ละกลุ่มภารกิจมผีู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดคีน
หนึ่งเป็นหัวหน้ากลุม่ภารกจิรับผิดชอบ 
       ราชการและบังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการ
ในกลุ่มภารกิจ 
       ค. จะให้มีรองปลดักระทรวงเป็นหวัหน้ากลุ่มภารกิจ
รับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการใน
กลุ่มภารกิจนั้นก็ได ้
       ง. ให้อ านาจหน้าท่ีของหัวหน้ากลุ่มภารกิจที่เกี่ยวกับ
ราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจเป็นอ านาจของ
ปลัดกระทรวง เว้นแต่จะมีกฎกระทรวงก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น    
       จ. ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ง. 
574. การจัดระเบยีบบริหารราชการส่วนภมูิภาค  แบ่งออกเป็น
ดังนี ้
       ก. จังหวัด อ าเภอ 

       ข. จังหวัด อ าเภอ ก่ิงอ าเภอ 
       ค. จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
       ง. จังหวัด อ าเภอ กิ่งอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
       จ. จังหวัด อ าเภอ สภาต าบล  คณะกรรมการหมู่บ้าน 
575. ข้อความใดต่อไปนีผ้ิด 
       ก. ให้รวมท้องที่หลายๆ อ าเภอตั้งขึ้นเป็นจังหวัด 
       ข. จังหวัดมีฐานะเป็นนติิบุคคล 
       ค. การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดต้องตราเป็น
พระราชบัญญัต ิ
       ง. ให้ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บังคับบัญชา
สูงสุดในจังหวัดเป็นประธานคณะกรมการจังหวัด 
       จ. ถูกทุกข้อ 
576. การจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ เปน็การจัดตั้งตามกฎหมายใด 
       ก. พระราชบัญญัติ  ข. พระราชกฤษฎีกา
 ค. ประกาศกระทรวง 
       ง. ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตร ี จ. พระราชก าหนด 
577. จังหวัดแบ่งส่วนราชการในระดับจังหวัดคือข้อใด 
      ก.ส านักงานจังหวัด และส่วนราชการประจ าจังหวัด 
      ข. ส านักงานจังหวัด และที่ท าการปกครองจังหวัด 
      ค. ท่ีท าการปกครองจังหวัด และที่ท าการปกครองอ าเภอ 
      ง. ส่วนราชการภมูิภาค และส่วนราชการท้องถิ่น 
      จ. ส่วนราชการประจ าจังหวัด และส่วนราชการท้องถิ่น 
578. ใครเป็นผูร้ับผิดชอบในราชการจังหวัด 
      ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
            ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
      ค. อธิบดีกรมการปกครอง   
 ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด       
           จ.ปลัดจังหวดั 
579. องค์กรใดท าหน้าท่ีเป็นที่ปรกึษาในการบริหารราชการ
แผ่นดินของผู้ว่าราชการจังหวัด 
      ก. คณะกรมการจังหวัด   
 ข. คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด 
      ค. ส านักงานจังหวัด  
            ง. ที่ท าการปกครองจังหวัด 
      จ. คณะกรรมการที่ปรึกษาจังหวดั 
580. ที่ปรึกษาในการบริหารราชการแผ่นดิน และการให้ความ
เห็นชอบจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดของผู้ว่าฯ ได้แก ่
       ก. สภาจังหวัด    
 ข. กรอ. จังหวัด 
       ค. คณะกรมการจังหวัด   
 ง. ท่ีประชุมจังหวัดประจ าเดือน 
       จ. คณะกรรมการบรหิารงานจังหวดัแบบบูรณาการ 
581. ข้อใดเป็นคณะกรมการจังหวดัโดยต าแหน่ง 
      ก. สรรพสามติจังหวัด   
 ข. ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก 
        ค. ปศุสัตว์จังหวัด 
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 ง. หัวหน้าส านักงานจังหวัด 
        จ. เกษตรจังหวัด 
582. ผู้ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรมการจังหวัด 
       ก. ปลัดจังหวัด 
       ข. หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดที่คณะกรมการ
จังหวัดเลือกกันเอง 
       ค. คณะกรมการจังหวัดเลือกกันเอง 
       ง. หัวหน้าส านักงานจังหวัด 
       จ. ข้าราชการในส านักงานจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมาย 
583. คณะกรมการจังหวัดมีหนา้ที่ 
       ก. ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 
       ข. จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
       ค. ให้ความเห็นชอบในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
       ง. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติของ
คณะรัฐมนตรีก าหนด 
       จ. ข้อ ก. และ  ง .ถูก 
584. ข้อใดถูก 
       ก. คณะกรมการจังหวัดเป็นเพียงที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ
จังหวัด 
       ข. ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมเป็นคณะกรมการจังหวัดด้วย 
       ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจและหนา้ที่ตาม
พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน   รวม 7 ข้อ 
       ง. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผูป้กครองบังคับบัญชาข้าราชการ
และรับผิดชอบส านักงานจังหวัด 
       จ. ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอ านาจให้รองผู้ว่า
ราชการปฏิบัติราชการแทนในนามผู้ว่าราชการจังหวัด 
585. ใครเป็นผู้ก าหนดให้หัวหน้าสว่นราชการประจ าจังหวัดใด ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณเ์ป็นผู้แทนกระทรวงในคณะกรมการ
จังหวัด 
         ก. รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
         ข. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
         ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
         ง. หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดของกระทรวง
เกษตรฯ เลือกกันเอง 
         จ. หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดผู้มีอาวุโสสูงสุด 
586. กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นมีผู้แทนมาท าหน้าท่ีเป็น
หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดคือข้อใด 
        ก. อปท.จังหวัด 
            ข. ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายท้องถิ่น 
        ค. หัวหน้าท้องถิ่น    
 ง. ท้องถิ่นจังหวดั 
       จ. หัวหน้า อปท. 
587. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
        ก. จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดยื่นค าขอจัดต้ังงบประมาณ
ได้ 

        ข. จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดไม่เป็นสว่นราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
        ค. จังหวัดมีรองผู้ว่าราชการจังหวดั 2 คน 
        ง. พัฒนาการจังหวัดเป็นกรมการจังหวัดด้วย 
        จ. กล่าวถูกทุกข้อ 
588. ข้อใดไม่เป็นหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดตามกฎหมาย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
        ก. ปลัดจังหวัด    
 ข. อัยการจังหวัด 
        ค. หัวหน้าส านักงานจังหวัด 
            ง. สาธารณสุขจังหวัด 
        จ. ท่ีดินจังหวัด 
589. ข้อใดไม่หน้าที่ของจังหวัด 
        ก. น าภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้
เกิดผลสมัฤทธ์ิ 
        ข. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เพื่อให้เกดิความสงบเรยีบร้อยและ เป็นธรรมในสังคม 
        ค. จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้อย่างเสมอหน้ารวดเร็วและมีคณุภาพ 
        ง. ควบคุมดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้
สามารถด าเนินการตามอ านาจและหน้าท่ีของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและให้มขีีดความสามารถพร้อมที่จะด าเนินการตาม
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 
        จ. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คระรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง 
กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย  หรือท่ีมีกฎหมายก าหนด 
590. ข้อใดมิใช่อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด 
        ก. บริหารราชการตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะ
หัวหน้ารัฐบาล 
        ข. บริหารราชการตามค าแนะน าของผู้ตรวจราชการ 
กระทรวง 
        ค. ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ
หัวหน้าส่วนราชการระดับเขต หรือภาค 
     ง. บรรจุแต่งตั้งให้บ าเหน็จ ลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาค
ในจังหวัด 
       จ. เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดทุกข้อ 
591. ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด 
       ก. เป็นต าแหน่งท่ีอยู่ในท าเนียบกระทรวงมหาดไทย 
       ข. เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 
       ค. เป็นต าแหน่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจแต่งตั้งข้ึนได้ 
เพื่อช่วยงานด้านสาธารณภยั 
       ง. ถูกเฉพาะข้อ  ก. และ ข. 
       จ. ไม่มีบทบญัญตัิไว้ในกฎหมายใดๆ 
592. การยกเว้น จ ากดัหรือตดัทอนอ านาจหน้าท่ีของผู้ว่าราชการ
จังหวัดในการบริหารราชการในจังหวัด หรือให้ข้าราชการของส่วน
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ราชการใดมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนภูมภิาค 
เช่นเดียวกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด กระท าได้โดยวิธีใด 
        ก. ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
 ข. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
        ค. ตราเป็นพระราชก าหนด 
 ง. ออกเป็นระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ี
        จ. ไม่มีข้อใดถูก 
593. ข้อใดไม่ถูกต้อง 
       ก. การยกเว้น จ ากัด ตดัทอน อ านาจหน้าท่ีของผู้ว่า
ราชการจังหวัดในการบริหารราชการในจังหวัดกระท าไดโ้ดยตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกา 
       ข. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาส านักงาน
จังหวัด 
       ค. การจัดตั้ง ยุบ เปลี่ยนแปลงเขตกิ่งอ าเภอให้ตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา 
       ง. ผิดทุกข้อ 
       จ. ไม่ถูกต้องเฉพาะข้อ ข.และ ค. 
594. ถ้าอยากรู้ว่าส่วนราชการใดเป็นส่วนภูมภิาคหรือส่วนกลางดู
ได้จาก  
  ก. พระราชบัญญัติจดัตั้งส่วนราชการนั้นๆ 
       ข. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการนั้นๆ 
       ค. กฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการของกรมนัน้ๆ 
       ง. ประกาศการแบ่งส่วนกลางและภูมิภาคของส่วน
ราชการนั้นๆ 
       จ. ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
595. หน่วยราชการบริหารส่วนภมูิภาครองจากจังหวดัได้แก ่
      ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      ข. เทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร 
      ค. หัวหน้าและส่วนราชการจากกระทรวง ทบวง กรมอื่น
ที่ส่งไปประจ าอยู่ในจังหวัดนั้น 
      ง. อ าเภอ 
      จ. กลุ่มอ าเภอ 
596. การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตอ าเภอต้องตราเป็น 
      ก. พระราชก าหนด   ข. พระราชกฤษฎกีา 
      ค. พระราชบัญญัต ิ  ง. กฎกระทรวง 
      จ. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
597. การจัดตั้งอ าเภอใหม่จะต้องด าเนินการดังต่อไปนี ้
     ก. ได้รับอนุมตัิจากคณะรัฐมนตรี   
 ข. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
      ค. ขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรวี่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
      ง.ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
      จ. ถูกทุกข้อ 
598. ข้อใดกล่าวถึงต าแหน่งนายอ าเภอไวไ้ม่ถูกต้อง 
     ก. นายอ าเภอสังกัดส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 

     ข. อ านาจหน้าที่ของกรมการอ าเภอให้โอนไปเป็นอ านาจ
หน้าท่ีของนายอ าเภอ 
     ค. หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอเป็นผู้ช่วยเหลือ
นายอ าเภอ 
     ง. นายอ าเภอเป็นผูป้กครองบังคับบัญชาส านักงาน
อ าเภอ 
     จ. กล่าวถูกทุกข้อ 
599. การแบ่งส่วนราชการของอ าเภอ 
        ก. ส านักงานอ าเภอ 
        ข. ส่วนต่างๆ ซึ่ง กระทรวง ทบวง กรมได้ตั้งขึ้น 
        ค. ส านักงานอ าเภอ และส่วนราชการอื่น ซ่ึงกระทรวง 
ทบวง กรม ได้ต้ังขึ้นในอ าเภอ 
        ง. ส านักงานอ าเภอ ที่ท าการปกครองอ าเภอ 
       จ. ส านักงานอ าเภอ ฝา่ยปกครองและพัฒนา ฝ่าย
ทะเบียนและบัตร ฝ่ายกิจการพิเศษ 
600. ข้อใดถูกต้อง 
       ก. ส านักงานอ าเภอมีหน้าท่ีให้ความเห็นชอบการจดัท า
แผนพัฒนาอ าเภอ 
       ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบควบคมุราชการ
ประจ าในกระทรวง 
       ค. ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้เป็นคณะกรมการจังหวัด 
       ง. ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอ านาจผู้ช่วยปลดัจังหวัดได ้
       จ. ทบวงมหาวิทยาลัยสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
601. ข้อใดเป็นราชการส่วนท้องถิ่นที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
ของนายอ าเภอ 
        ก. เทศบาลนคร      ข. เทศบาลเมือง  
 ค. เทศบาลต าบล   ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 จ. องค์การบริหารส่วนต าบล 
602. ถ้ากฎหมายใดมิได้บัญญัติว่าการปฏิบัตติามกฎหมายนั้นเป็น
หน้าท่ีของผู้ใดโดยเฉพาะให้เป็นหน้าท่ีของ 
        ก. ส านักงานอ าเภอ  ข. นายอ าเภอ 
 ค. กรมการปกครอง 
       ง. ที่ท าการปกครองจังหวัด  
            จ. ทุกส่วนราชการในอ าเภอ 
603. ข้อใดผิด 
        ก. บรรดาอ านาจหน้าที่ของกรมการอ าเภอให้โอนไปเป็น
ของนายอ าเภอ 
        ข. ถ้ามีผู้ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทน 
        ค. อ าเภอไมม่ีฐานะเป็นนิติบุคคล 
        ง. ภูมิภาคตาม พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 ได้แก่จังหวัดและอ าเภอ 
        จ. การตั้งจังหวัดให้ตราเป็นพระราชบัญญัต ิ
604. การตั้งกิ่งอ าเภอ กระท าโดย 
       ก. ตราเป็นพระราชบญัญัต ิ    
            ข. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
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       ค. ประกาศกระทรวงมหาดไทย  
 ง. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย 
 จ. ประกาศจังหวดั 
605. การมอบอ านาจตามมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินก าหนดให้ท าเป็น 
       ก. ลายลักษณ์อักษร  ข. หนังสือ 
       ค. ค าสั่ง   ง. ประกาศ 
       จ. ไม่มีข้อถูก 
606. ถ้านายกรัฐมนตรีตาย จะต้องด าเนินการอย่างไรในขณะที่ยัง
ไม่มีการตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ 
      ก. ให้รองนายกรัฐมนตรีอาวุโสปฏบิัติราชการแทน 
      ข. ให้ ครม. มอบหมายรองนายกรฐัมนตรีคนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้ปฏิบตัิราชการแทน 
      ค. ให้ ครม. มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
      ง. ให้ ครม. มอบหมายรองนายกรฐัมนตรีคนใดคนหนึ่ง
รักษาการแทน 
      จ. ให้ ครม. มอบหมายรองนายกรฐัมนตรผีู้มีอาวุโสเป็น
ผู้รักษาราชการแทน 
607. ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอ านาจในการสั่งการ อนุญาต การ
อนุมัติ การปฏิบตัิราชการหรือการด าเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบ
อ านาจจากปลดักระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัตริาชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้นให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอย่าง
ถูกต้องได้หรือไม ่
        ก. ได้โดยไม่มีเงื่อนไข 
        ข. ได้โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอ านาจ
ชั้นต้นทราบ 
        ค. ได้เมื่อไดร้ับความเห็นชอบจากผู้มอบอ านาจช้ันต้น
ทราบ 
        ง. ไม่ได้ เว้นแต่การมอบอ านาจใหแ้ก่รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด เท่าน้ัน 
        จ. ไม่ได้ เพราะผูร้ับมอบอ านาจมหีน้าท่ีต้องรับมอบ
อ านาจนั้นและจะมอบอ านาจนั้นให้ผู้ด ารงต าแหน่ง  อื่นต่อไปไม่ได ้
608. ถ้ากฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับ หรือค าสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรี ในเรื่องใดมไิด้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็น
อย่างนั้น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะมอบอ านาจให้ปลดักระทรวง 
อธิบดีหรือผู้ว่าราชการ ปฏิบตัิราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกไ็ด้ โดย.... 
       ก. ท าเป็นระเบยีบ 
       ข. ท าเป็นค าสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
       ค. ท าเป็นประกาศและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
       ง. ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีก่อน แลว้ท าเป็นค าสั่ง 
       จ. ท าเป็นหนังสือ 
609. การมอบอ านาจของอธิบดีให้รองอธิบดีเรียกว่า...........
เช่นเดียวกับกรณีผู้วา่ราชการจังหวัดที่มอบให้รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด เรียกว่า................. 

        ก. รักษาราชการแทน....ปฏิบัตริาชการแทน 
 ข. ปฏิบัติราชการแทน....ปฏิบัติราชการแทน 
        ค. ปฏิบัติราชการแทน......ท าการแทน   
            ง. ปฏิบัติราชการแทน.....รักษาราชการแทน 
 จ. รักษาราชการแทน......ท าการแทน 
610. ข้อใดกล่าวถึงการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนไม่ถูกต้อง 
      ก. นายกฯ อาจมอบอ านาจให้รองนายกฯหรือรัฐมนตรีได ้
        ข. รัฐมนตรีว่าการอาจมอบอ านาจให้รัฐมนตรีช่วย หรือ
รัฐมนตรีได ้
        ค. ปลัดกระทรวงอาจมอบอ านาจให้รองปลัดฯ อธิบดี
หรือเทียบเท่า และผู้ว่าราชการจังหวัด 
       ง. อธิบดีอาจมอบอ านาจให้รองอธิบดี  ผู้ช่วยอธิบดี 
ผอ.กอง หัวหน้ากอง หัวหน้าส่วนราชการอื่นตามมาตรา 31 
วรรค 2 หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
       จ. ไม่มีข้อใดผิด 
611. ข้อใดไม่ใช่วัตถปุระสงค์ของการมอบอ านาจ 
       ก. อ านายความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
       ข. ความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
       ค. การกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
       ง. ไม่เพิ่มขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใช้อ านาจ 
       จ. ลดภาระค่าใช้จ่ายของทางราชการ 
612. การมอบอ านาจระหว่างส่วนราชการต่างกระทรวง ให้กระท า
ได้เมื่อมี........... 
       ก. การท าบันทึกความตกลง 
 ข. การท าหนังสือข้อตกลง 
 ค. การท าสญัญาข้อตกลง   
 ง. การท าข้อตกลงร่วมกัน 
 จ. ไม่มีข้อใดถูก 
613. นายอ าเภอไมส่ามารถมอบอ านาจให้ข้าราชการผู้ใดปฏิบตัิ
ราชการแทนได ้
       ก. ผู้ช่วยนายทะเบียนอ าเภอ  
 ข. ปลัดอ าเภอ 
        ค. เกษตรอ าเภอ    
 ง. สาธารณสุขอ าเภอ 
        จ. พัฒนาการอ าเภอ 
614. นายอ าเภอไม่อาจมอบอ านาจใหแ้ก่ใครได ้
       ก. ปลัดอ าเภอ    
 ข. เกษตรอ าเภอ 
       ค. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ง. พัฒนาการอ าเภอ 
       จ. สาธารสุขอ าเภอ 
615. “รักษาราชการแทน” กับ “รักษาราชการในต าแหน่ง” มี
ความแตกต่างกันมากท่ีสุดเรื่องใด 
        ก. ผลของความรับผิดชอบ   
 ข. วิธีการตั้งตัวบุคคล 
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        ค. กฎหมายคนละฉบับ   
 ง. ข้อ ก. และ ข. 
        จ. ข้อ ข. และ ค. 
616. ในกรณีที่ไม่มผีู้ด ารงต าแหนง่อธิบดีหรือมีแตไ่ม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ให้รองอธิบดี เป็นผู้................ 
        ก. ปฏิบัติราชการแทน   
 ข. ท าการแทน 
        ค. รักษาการในต าแหน่ง   
 ง. รักษาราชการแทน 
       จ. สั่งราชการแทน 
617. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเสียชวีิต 
      ก. กระทรวงมหาดไทยต้องแต่งตั้งผู้รักษาการแทน ไป
พลางก่อน 
        ข. รองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้มีอาวโุสรักษาราชการแทน
โดยอัตโนมัต ิ
        ค. รองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย
แต่งต้ังไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน 
       ง. กระทรวงมหาดไทยต้องแต่งตั่งผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีแทน 
       จ. กระทรวงมหาดไทยโดยปลัดกระทรวงต้องมอบหมาย
ให้รองผู้ว่าฯ คนใดคนหนึ่งปฏบิัติราชการแทน 
618. ผู้มีอ านาจแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่มีตังแต่ 2 
คนขึ้นไป เป็นผูร้ักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดได้แก ่
       ก. คณะรัฐมนตร ี    
 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
       ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ง. อธิบดีกรมกรมการปกครอง 
       จ. ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดนัน้ 
619. ผู้ใดไม่สามารถรักษาราชการแทนนายอ าเภอได ้
       ก. สาธารณสุขอ าเภอ 
       ข. เกษตรอ าเภอ 
       ค. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบตัร ที่ท าการปกครอง
อ าเภอ 
       ง. หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ที่ท าการปกครองอ าเภอ 
       จ. เสมียนตราอ าเภอ ท่ีท าการปกครองอ าเภอ 
620. ในกรณีนี้ท่ีไม่มผีู้ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอ  ใครเป็นผูแ้ต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทน 
      ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด   
 ข. ปลัดอ าเภอ      ค. นายอ าเภอ  
 ง. ที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด 
     จ. ไม่ต้องมีการแต่งตั้ง 
621. ถ้านายอ าเภอไม่อยู่  ใครเปน็ผู้รักษาราชการแทน 
      ก. ปลัดอาวุโส 
     ข. หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ 
      ค. ปลัดอ าเภอท่ีนายอ าเภอมีค าสัง่แต่งต้ังไว้ 
     ง. หัวหน้าส่วนราชประจ าอ าเภอที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมี
ค าสั่งแต่งตั้งไว ้

     จ. ข้าราชการในอ าเภอที่มีอาวโุสสงูสุดในเวลานั้น 
622. กรณไีม่มผีู้ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอ 
      ก. นายอ าเภอแต่งตั้งปลัดอ าเภอ หรือหัวหน้าส่วน
ราชการประจ าอ าเภอรักษาราชการแทน 
     ข. หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอผู้มีอาวุโสตาม
ระเบียบแบบแผน ทางราชการรักษาราชการแทน 
      ค. ปลัดอ าเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอผูม้ี
อาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการรักษาการแทน 
      ง. ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังปลัดอ าเภอ หรือหัวหน้า
ส่วนราชการประจ าอ าเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 
      จ. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในจังหวัดไป
รักษาราชการแทน 
623. กรณีใดถือว่าเป็นกรณีที่นายอ าเภอไมส่ามารถปฏิบตัิราชการ
ได ้
      ก. นายอ าเภอไปอบรมหลักสตูร นปส. 
 ข. นายอ าเภอไปราชการจังหวัด 
      ค. นายอ าเภอป่วยเข้าโรงพยาบาล  
 ง. นายอ าเภอถูกสั่งประจ าจังหวัด 
     จ. ถูกทุกข้อ 
624. การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นั้น 
     ก. ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ซ่ึง
ตนแทน 
     ข. ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าท่ีเพียงเท่าที่ไดร้ับ
มอบหมาย 
     ค. ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าท่ีเท่ากับผู้ปฏิบตัิ
ราชการแทน 
     ง. กระท าไดเ้ฉพาะในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
     จ. ไม่มีข้อใดถูก 
625. ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนด  หมายถึงข้อ
ใด 
     ก. กรุงเทพมหานคร             ข. เมืองพัทยา 
     ค. องค์การบริหารส่วนต าบล  ง. ถูกท้ังข้อ ก. และ  ข. 
     จ. ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค. 
626. ข้อใดท่ีไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด 
     ก. ต้องสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับชาต ิ
     ข. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดให้
ก าหนดเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย 
   ค. ต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
จังหวัด 
     ง. การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
     จ. การด าเนินกิจการของส่วนราชการที่กระท าในพื้นที่
จังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
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627. ก.ธ.จ.คือข้อใด 
      ก. คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมจังหวัด 
 ข. คณะกรรมการผดุงความยุติธรรมจังหวัด 
      ค. คณะกรรมการอ านายความเปน็ธรรมจังหวัด  
            ง. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
      จ. คณะกรรมการเสรมิสร้างความเป็นธรรมจังหวดั 
628. ผู้เป็นประธาน ก.ธ.จ.คือข้อใด 
           ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด    
           ข. รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 
     ค. อัยการจังหวัด     
            ง. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
      จ. ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
629. ข้อใดไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของอ าเภอ 
      ก. ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
ร่วมมือกับชุมชนในการด าเนินการให้มีแผนชุมชนเพื่อรองรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด และ
กระทรวง  ทบวง กรม 
     ข. ไกล่เกลี่ยหรือจัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสงัคม 
     ค. น าภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้
เกิดผลสมัฤทธ์ิ 
     ง. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสรมิ และช่วยเหลือ
ประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจและสังคมในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
     จ. ถูกทุกข้อ 
630. กรณีใดท่ีอ าเภอสามารถท าหน้าท่ีในการไกลเ่กลีย่และ
ประนีประนอมข้อพิพาททางแพ่งได้ 
     ก. คู่กรณฝี่ายใดฝ่ายหนึ่งมภีูมลิ าเนาอยู่ในเขตอ าเภอ 

ข. เป็นเรื่องที่พิพาททางแพ่งเกี่ยวกับท่ีดินมรดก 
     ค. เป็นข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไมเ่กินสองแสน
บาท 
     ง. คู่พิพาทตกลงยินยอมให้ใช้วิธีการไกล่เกลีย่ข้อพิพาท 
     จ. ถูกทุกข้อ 
631. ใครเป็นผู้ให้ความเห็นชอบบัญชีรายช่ือคณะบุคคลผู้ท าหน้าที่
ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของอ าเภอ 
     ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. นายอ าเภอ 
 ค.คณะกรมการจังหวัด 
     ง.คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ 
 จ. ท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด 
632. คณะบคุคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของ
อ าเภอในแต่ละครั้งมีจ านวน 
      ก. 3 คน   ข. 4 คน  ค. 5 คน 
 ง. 6 คน  จ. แล้วแต่คู่กรณตีกลง 
633. ใครเป็นประธานคณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอม
ข้อพิพาทของอ าเภอได้ 

     ก. นายอ าเภอ ข. ปลัดอ าเภอทีไ่ดร้ับมอบหมาย
  ค. พนักงานอัยการประจ าจังหวดั 
     ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข. 
 จ. ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค. 
634. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการไกล่เกลีย่คดีอาญาของอ าเภอ 
     ก. นายอ าเภอจะเป็นผูไ้กลเ่กลี่ยเองหรือมอบหมาย
ปลัดอ าเภอก็ได ้
     ข. ต้องไม่ใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศ 
     ค. เป็นความผดิอันยอมความได ้
     ง. ผู้เสียหายและผู้ถูกล่าวหายินยอม 
     จ. หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลีย่เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
635. ในมาตรา 68 ของกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ก าหนดว่า การจดัการปกครองอ าเภอ นอกเหนือจากที่บัญญตัิไว้ใน
กฎหมายนี้แล้วให ้
    ก. เป็นตามประเพณีการปกครองของแต่ละท้องที่ 
    ข. เป็นไปตามกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
    ค.เป็นไปตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องท่ี 
   ง.เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
   จ.ไม่มีก าหนดไว ้
636. กฎหมายเกี่ยวกับการมอบอ านาจในปัจจุบันคือ 
    ก. พระราชบัญญัติการมอบอ านาจ พ.ศ.2546 
   ข.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ.2550 
   ค.ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอ านาจ 
พ.ศ.2546 
   ง.กฎกระทรวงว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ.2550 
   จ. ค าสั่งส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ.
2550 
637. กรณีใดบา้งที่ ผู้มอบอ านาจอาจไม่มอบอ านาจก็ได้ 
      ก. เป็นเร่ืองเกี่ยวกับงบประมาณ การเงินและการ
บริหารงานบุคคล 
      ข. เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติใหเ้ป็นอ านาจเฉพาะหรือ
เป็นเรื่องที่โดยสภาพไม่อาจมอบอ านาจได้ 
      ค. เป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นต้องมกีารดูแลอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดยีวกัน 
      ง. เป็นเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเดือนร้อนหรือเกดิความ
ไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนได ้
      จ.เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายส าคญั 
638. การจัดระเบยีบการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจบุันแบ่ง
ออกเป็น 
 ก. การบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 
 ข. การบริหารราชการส่วนภมูิภาคและส่วนท้องถิ่น 
 ค. การบริหารราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น 
 ง. การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค  และ
ส่วนท้องถิ่น 
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 จ. ไม่มีข้อถูก 
639. การจัดระเบยีบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใช้หลัก 
 ก. การรวมอ านาจ  ข. การแบ่งอ านาจ 
 ค. การกระจายอ านาจ 
 ง. การรวมอ านาจ  และการกระจายอ านาจ 
 จ. การแบ่งอ านาจ  และการกระจายอ านาจ 
640. การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) 
หมายถึง 
 ก. หลักการปกครองที่ส่วนกลางเปน็ศูนย์การปกครอง
ประเทศ 
 ข. หลักการปกครองที่ส่วนกลางมอบอ านาจบางส่วนให้
ผู้แทนของตนที่ไปประจ าอยู่ในเขตการปกครองต่างๆ ของประเทศ 
 ค. หลักการปกครองท่ีส่วนกลางโอนอ านาจในการ
บริหารการพัฒนาบางอย่างให้กับประชาชนด าเนินการเอง 
 ง. หลักการปกครองที่ส่วนกลางมอบอ านาจทั้งหมดให้
ผู้แทนของตนที่ไปประจ าในเขตการปกครองต่างๆ ของประเทศ 
 จ. ไม่มีข้อใดถูก 
641. การจัดระเบยีบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด   ข. เทศบาล
 ค. องค์การบริหารส่วนต าบล 
 ง. เมืองพัทยา   จ. ถูกทุกข้อ 
642. การจัดตั้งหรือยุบส่วนราชการใดต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ 
 ก. ส านกันายกรัฐมนตร ี ข. กระทรวง 
 ค. ทบวง           ง. กรม  
 จ. ถูกทุกข้อ 
643. การจัดตั้ง ยุบหรือเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดใหต้ราเป็น
กฎหมายใด 
 ก. พระราชบัญญัติ  ข. พระราชกฤษฎีกา
 ค. พระราชก าหนด 
 ง. กฎกระทรวง จ. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
644. การจัดตั้ง ยุบและเปลีย่นแปลงเขตต าบลให้ตราเป็นตรา
กฎหมายใด  
 ก. พระราชบัญญัต ิ  ข. พระราชกฤษฎีกา
 ค. พระราชก าหนด 
 ง. กฎกระทรวง จ. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
645. ผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสังกัดส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีคือใคร 
 ก. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ข. รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
            ค. เลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
 ง. เลขาธิการรัฐมนตร ี จ. ไม่มีข้อใดถูก 
646. เลขานุการรัฐมนตรี  เป็นข้าราชการประเภทใด 
 ก. ข้าราชการการเมือง ข. ข้าราชการพลเรือน
 ค. ข้าราชการฝา่ยพลเรือน ง. ข้าราชการประจ า
 จ. ข้าราชการพิเศษ 
 

647. ส่วนราชการใดที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตร ี
 ก. ส านกังบประมาณ   
            ข. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ค. ส านักงานข่าวกรองแห่งชาติ 
ง. ข้อ ก. และข้อ ค. ถูก จ. ถูกทุกข้อ 

 648. ส่วนราชการใดท่ีไมส่ังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
ทบวง กรม 
 ก. ส านักพระราชวัง    ข. ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 ค. ส านักงานอัยการสูงสุด 
 ง. ข้อ ก. และข้อ ข. ถูก  จ. ถูกทุกข้อ 
649. ข้อใดต่อไปนี้กลา่วไม่ถูกต้อง 
 ก. ราชบัณฑิตสถานอยู่ในบังคับบญัชาของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข. ส านักงานอัยการสูงสุดอยู่ในบงัคับบัญชาของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 ค. ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตร ี
 ง. ส านักราชเลขาธิการอยู่ในบังคบับัญชาของ
นายกรัฐมนตร ี
 จ. ไม่มีข้อใดถูก 
650. นายกรัฐมนตรีมอบอ านาจให้ใครปฏิบัตริาชการแทนได้ 
 ก. รองนายกรัฐมนตร ี
 ข. รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตร ี  
            ค. ปลัดกระทรวง   ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข.
 จ. ถูกทุกข้อ 
651. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาจมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบตัิ
ราชการแทนได ้
 ก. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  ข. ปลัดกระทรวง
 ค. อธิบด ี  
            ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข.    จ. ถูกทุกข้อ 
652. ส่วนราชการข้อใดไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 ก. จังหวัด ข. อ าเภอ ค. เทศบาล 
 ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
            จ. องค์การบริหารส่วนต าบล  
653. การปฏิบตัิราชการแทนหมายถึง 
 ก. การที่ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบอ านาจให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนโดยผู้มอบอ านาจยังสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 ข. การที่ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นไม่สามารถปฏิบัตริาชการได้  
จึงมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอืน่ปฏิบัติราชการแทน 
 ค. การที่ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นสละอ านาจให้กับผู้ด ารง
ต าแหน่งอ่ืนปฏิบัตริาชการแทน 
 ง. การที่ผู้ด ารงต าแหน่งน้ันตาย   ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏบิัติ
ราชการแทน 
 จ. ไม่มีข้อใดถูก 
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654. การรักษาราชการแทนหมายถึง 
 ก. การมอบอ านาจให้ผู้อื่นปฏิบัตริาชการโดยทีผู่้มอบ
อ านาจยังสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได ้
 ข. การมอบอ านาจให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการโดยท่ีผู้มอบ
อ านาจไม่สามารถปฏบิัติราชการได้ 
 ค. การมอบอ านาจใหผู้้อื่นปฏิบัตริาชการโดยทีผู่้มอบ
อ านาจสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได ้
 ง. ข้อ ก. และข้อ ข. ถูก 
 จ. ถูกทุกข้อ 
655. ข้อใดไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 
 ก. การจัดต้ัง ยุบ เปลี่ยนแปลง กระทรวง ทบวง กรม 
ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 ข. กระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 ค. การจัดตั้ง ยุบ เปลี่ยนแปลง กระทรวง ทบวง กรม ให้
ตราเป็นพระราชบัญญตั ิ
 ง. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  แบ่งออกเป็น
ส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค และส่วนท้องถิ่น 
 จ. ไม่มีข้อใดถูก 
656. ต่อไปนี้ข้อใดผดิ 
 ก. ราชบัณฑิตสถานไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 ข. การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราช
กฤษฎกีา 
 ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 ง. คณะกรรมการจังหวัดมีหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาผู้ว่า
ราชการจังหวัด 
 จ. ไม่มีข้อใดถูก 
657. การจัดระเบยีบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันนี้มีกี่
รูปแบบ 
 ก. 3 รูปแบบ ข. 4 รูปแบบ ค. 5 รูปแบบ
 ง. 6 รูปแบบ จ. 7 รูปแบบ 
658. ข้อใดเป็นหลักการในการบรหิารราชการตามพระราชบัญญตัิ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534 
 ก. เพื่อประโยชนส์ุขของประชาชน  
 ข. เพื่อกระจายอ านาจตัดสินใจ 
 ค. เพื่อให้มีหน่วยงานที่จ าเป็นเพิม่ขึ้น 
            ง. ข้อ ก. และข้อ ข. ถกู 
 จ. ถูกทุกข้อ 
659. กรณีที่กรมใดหมดความจ าเป็นท่ีจะมีฐานะเป็นกรมแล้ว หาก
ต้องการยุบรวมดังกล่าวจะต้องตราเป็นกฎหมายใด 
 ก. พระราชบัญญัต ิ       ข. พระราชกฤษฎีกา 
 ค. พระราชก าหนด       ง. กฎกระทรวง 
 จ. ระเบียบกระทรวง 
660. บุคคลใดเป็นผู้บังคับบญัชาข้าราชการและรับผิดชอบในการ
ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย  และผลสัมฤทธ์ิ ของงานในส านัก
นายกรัฐมนตร ี

 ก. นายกรัฐมนตรี ข. รองนายกรัฐมนตร ี
 ค. รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตร ี  
 ง. ข้อ ก. และข้อ ข. ถูก 
 จ. ถูกทุกข้อ 
661. การที่กระทรวง ทบวง กรมใด จะก าหนดใหม้ีผูต้รวจราชการ
ของกระทรวง ทบวง กรม ต้องพิจารณาจากสิ่งใด 
 ก. จ านวนข้าราชการ   
 ข. สภาพและปริมาณของงาน 
 ค. แล้วแต่หัวหน้าส่วนราชการจะก าหนด 
 ง. ผิดทุกข้อ 
 จ. ถูกทุกข้อ 
662. การมอบอ านาจให้ปฏิบัตริาชการแทน โดยทั่วไปต้องท า
อย่างไร 
 ก. ท าเป็นหนังสือ  
 ข. หากจ าเป็นมอบด้วยวาจาก็ได ้
 ค. แล้วแต่ผูม้อบอ านาจจะก าหนด  
 ง. ข้อ ก. และข้อ ข. ถูก 
 จ. ถูกทุกข้อ 
663. เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบอ านาจให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนแล้ว  หากผู้ว่าราชการจังหวัดจะ
มอบอ านาจดังกล่าวให้ปลัดจังหวดัปฏิบัตริาชการแทน จะต้องท า
อย่างไร 
 ก. สามารถมอบอ านาจได้ทันที 
 ข. มอบอ านาจแล้วรายงานให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยทราบ 
 ค. ไม่สามารถมอบได้เพราะเป็นอ านาจเฉพาะตัว 
 ง. ขอความเห็นชอบจากรฐัมนตรีว่าการกระทรวงไทย
ก่อนเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงสามารถท าการมอบอ านาจ
ได้           
            จ. ไม่มีข้อใดถูก 
664. เมื่อมีการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการแทนให้แก่บุคคล
ใดแล้ว ผู้ที่มอบอ านาจนั้นยังคงมีอ านาจหน้าท่ีอย่างไร 
 ก. ไม่มีอ านาจหน้าท่ีใดๆ  
 ข. มีหน้าที่ก ากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับ
มอบอ านาจ 
 ค. มีอ านาจแนะน าและแกไ้ขการปฏิบัติราชการของผู้รับ
มอบอ านาจได ้
 ง. ข้อ ข. และข้อ ค. ถูก 
 จ. ถูกทุกข้อ 
665. การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน มีเปา้หมาย เพื่อ 

ก. ประโยชน์สุขของประชาชน  
ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ่ภารกิจของรัฐ  
ค. ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจ

แห่งรัฐ  
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ง. ลดขั้นตอนการปฏิบัตงิาน  
จ. กระจายภารกิจและทรัพยากรใหแ้ก่ท้องถิ่น  

666. การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใชว้ิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ีและต้องค านงึถึงอะไรบ้าง 

ก. ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน  
ข. การมีส่วนร่วมของประชาชน  
ค. การเปิดเผยข้อมูล  
ง. การติดตามตรวจสอบและประเมนิผลการ

ปฏิบัติงาน   
จ. ถูกทกุข้อ 

667. หลักเกณฑ์และวิธีการเกีย่วกับการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี เป็นกฎหมายประเภทใด 

ก. พระราชบัญญัต ิ      ข. พระราชกฤษฎีกา 

ค. กฎกระทรวง         ง. ประกาศกระทรวง 
จ. ระเบียบ 

668.  ข้อใดมใิช่การจดัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
ก. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
ข. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
ค. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
ง. ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวดั 
จ. ผิดทุกข้อ 

669.  ข้อใดมใิช่ราชการส่วนกลาง ดังนี ้
ก. ส านักนายกรัฐมนตรี 
ข. กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทา่กระทรวง 
ค. ทบวง ซึ่งสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
ง. กรม หรือส่วนราชการท่ีเรยีกชือ่อย่างอื่นและมีฐานะ

เป็นกรม ซึง่สังกัดหรือไม่สงักัดส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง
หรือทบวง 

จ. จังหวดั 
670. ส านักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็น 

ก. กระทรวง 
ข. ทบวง 
ค. กรม 
ง. ส านัก 
จ. กอง 

671. การจัดตั้งกรมใหม่ต้องท าเป็นกฎหมายใด 
ก. พระราชบัญญัติ 
ข. พระราชกฤษฎีกา 

ค. กฎกระทรวง 
ง. ประกาศกระทรวง 
จ. ระเบียบ 

672. การโอนส่วนราชการของกรมหนึ่งเพื่อไปจดัตั้งเป็นกรมใหม่ 
โดยไม่มีการก าหนดต าแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจา้ง
เพิ่มขึ้น ต้องท าเป็นกฎหมายใด 

ก. พระราชบัญญัต ิ
ข. พระราชกฤษฎีกา 
ค. กฎกระทรวง 
ง. ประกาศกระทรวง 
จ. ระเบียบ 

673. หน่วยงานใดมีหน้าทีเ่สนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีใน
การแบ่งส่วนราชการภายในและการก าหนดอ านาจหนา้ที่ของแต่
ละส่วนราชการ 

ก. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
และส านักงบประมาณ 

ข. ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
ค. ส านักงบประมาณ 
ง. ก.พ.ร. 
จ. ส านักนายกรัฐมนตรี 

674. บุคคลใดเป็นข้าราชการการเมือง 
ก. เลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ข. รองเลขาธกิารนายกรฐัมนตรีฝ่ายการเมือง  
ค. รองเลขาธกิารนายกรฐัมนตรีฝ่ายบริหาร  
ง. ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
จ. ถูกทั้งข้อ ก. และขอ้ ข. 

675. ในการแต่งตัง้อธิบดใีครเป็นผู้อนุมัติ 
ก. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด  
ข. ปลัดกระทรวง 
ค. รองปลัดกระทรวง 
ง. คณะรัฐมนตรี 
จ. ผิดทุกข้อ 

676.  ในการมอบอ านาจให้ปฏิบตัิราชการแทนข้อใดกล่าว
ถูกต้อง 

ก. นายกรัฐมนตรีอาจมอบอ านาจให้รองนายกรฐัมนตรี 
หรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตร ี
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ข. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอาจมอบอ านาจให้รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงปลัดกระทรวง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วน
ราชการซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเทา่ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 

ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอ านาจให้รองผูว้่า
ราชการจังหวัด ผู้ชว่ยผู้วา่ราชการจังหวดั ปลัดจังหวัด หัวหนา้
ส่วนราชการประจ าจงัหวัด นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอผู้เป็นหวัหน้า
ประจ ากิง่อ าเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ 

ง. นายอ าเภออาจมอบอ านาจใหป้ลัดอ าเภอ หรือ
หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ 

จ. ถูกทุกข้อ 
677. ข้าราชการฝ่ายพลเรือน หรือข้าราชการฝ่ายทหาร
ประจ าการในตา่งประเทศซึ่งได้รบัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งใน
สถานเอกอคัรราชทตู สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล สถานรอง
กงสุล ส่วนราชการของกระทรวงการตา่งประเทศซึง่เรียกชื่อเป็น
อย่างอื่นและปฏิบัติหน้าที่เช่นเดยีวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือ
สถานกงสุลใหญ่ และคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การ
ระหว่างประเทศ เรียกวา่ 

ก. เอกอัครราชทูต 
ข. กงสุลใหญ ่
ค. ผู้แทน 
ง. คณะผู้แทน 
จ. ตัวแทน 

678. ข้อใดเป็นราชการส่วนภูมิภาค  
ก. อ าเภอ 
ข. ต าบล 
ค. หมู่บ้าน 
ง.  เทศบาล 
จ.  องค์การบริหารส่วนต าบล 

679. การจัดตั้งจังหวัด จะต้องท าเป็นกฎหมายใด  
ก. พระราชบัญญัติ 
ข. พระราชกฤษฎีกา 
ค. กฎกระทรวง 
ง. ระเบียบ 
จ. ข้อบังคับ 

680. บุคคลใดมิใช่กรมการจงัหวดั 
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด  
ข. รองผู้ว่าราชการจังหวดัที่ผู้ว่าราชการจังหวดั

มอบหมาย  

ค. ปลัดจังหวดั  
ง. ท้องถิ่นจงัหวัด 
จ. ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด  

681.  ในกรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจงัหวดั หรือมีแต่
ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ บุคคลใดไม่สามารถรักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัด  

ก. รองผู้ว่าราชการจงัหวัด 
ข. ผู้ช่วยผู้วา่ราชการจังหวัด 
ค. ปลัดจังหวดั 
ง. หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวดั 
จ. นายอ าเภอ 

682. ตามกฎหมายนายอ าเภอเปน็ข้าราชการสังกัดหน่วยงานใด 
ก. กระทรวงมหาดไทย 
ข. ส านักนายกรัฐมนตร ี
ค. กรมการปกครอง 
ง. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จ. จังหวดั 
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พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
 
683. พระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด 
         ก. 1 ตุลาคม 2545          ข. 2 ตลุาคม 2545 
 ค. 3 ตุลาคม 2545            

ง. 4 ตุลาคม 2545    จ. 5 ตุลาคม 2545 
684. พระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ตราขึ้น

โดยค าแนะน าและยินยอมของหน่วยงานใด 
         ก. สภาผู้แทนราษฎร   ข. สภานิตบิัญญตัิแห่งชาติ

 ค. รัฐสภา       ง. วุฒิสภา   จ. นายกรัฐมนตร ี
685. ภายหลังการปฏริูประบบราชการ กระทรวงและส่วนราชการ

ที่มีฐานะเป็นกระทรวงมีท้ังสิ้นกี่กระทรวง 
         ก. 16 กระทรวง            ข. 18 กระทรวง 

 ค. 20 กระทรวง  
   ง. 22 กระทรวง  จ. 21 กระทรวง 
686. ส านักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานใด 
         ก. กระทรวง    ข. ทบวง   
           ค. กรม                

ง. ส านักงาน  จ. ฝ่ายงาน 
687. ส านักงบประมาณ เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ส่วนราชการใด 
         ก. กระทรวงการคลัง 
        ข. ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง

หรือทบวง 
         ค. กระทรวงพาณิชย ์
         ง. ส านักนายกรัฐมนตรี 

   จ. กระทรวงวิทยาศาสตร ์
688. ส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานท่ีสังกัดอยู่ในส่วน

ราชการใด 
         ก. ส านักนายกรัฐมนตร ี
         ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละการสื่อสาร 
         ค. กระทรวงพาณิชย ์
        ง. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
        จ. กระทรวงมหาดไทย 
689. กรมทรัพยส์ินทางปัญญาเปน็ส่วนราชการที่จดัอยู่ใน

หน่วยงานใด 
         ก. กระทรวงอุตสาหกรรม      ข. ส านักนายกรัฐมนตร ี
         ค. กระทรวงพาณิชย์ 
         ง. ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีกระทรวง

หรือทบวง 
    จ. กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

690. กรมการศาสนาเป็นส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดของหน่วยงาน
ใด 

         ก. กระทรวงศึกษาธิการ 
  ข. กระทรวงมหาดไทย 

  ค. กระทรวงวัฒนธรรม 
ง. ส านักนายกรัฐมนตร ี
จ. กระทรวงวิทยาศาสตร ์

691. ส่วนราชการใดไม่อยู่ในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ์

         ก. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
 ข. ส านักงานประกันสังคม 

         ค. ส านกังานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
         ง. ส านักงานส่งเสริมสวสัดภิาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 

ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผูสู้งอายุ 
   จ. ส านักงานการท่องเที่ยว 
692. ข้อใดถูกต้อง 
   ก. กระทรวงแรงงาน กระทรวงยตุธิรรม เป็นกระทรวง

เกิดใหม ่ 
   ข. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวง

วัฒนธรรม เป็นกระทรวงเกิดใหม่ 
   ค. กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน เป็น

กระทรวงเกิดใหม ่
   ง. กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

กระทรวงสาธารณสุข เป็นกระทรวงเกิดใหม ่
   จ. กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงแรงงาน เป็น

กระทรวงเกิดใหม ่
693. ส านักพระพทุธศาสนาแห่งชาติ เป็นส่วนราชการที่อยู่ในสังกัด

หน่วยงานใด 
  ก. กระทรวงศึกษาธิการ ข. กรมการศาสนา 
  ค. กระทรวงวัฒนธรรม 
  ง. เป็นส่ วนราชการไม่สั งกัดส านักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวงหรือทบวง 
  จ. ส านักนายกรัฐมนตรี 
694. ส่วนราชการใดที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือ

ทบวง 
   ก. ส านักราชเลขาธิการ             ข. ส านักพระราชวัง 
   ค. ราชบัณฑติยสถาน  ง. ถูกทั้งข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค 
   จ.   ไม่มีข้อใดถูก 
695. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นส่วนราชการที่อยู่

ในสังกัด 
  ก. ส านักนายกรัฐมนตรี         ข.กระทรวงศึกษาธิการ 
  ค. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
            ง. เป็นส่วนราชการไม่จ ากัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือ

ทบวง 
            จ.   กระทรวงการคลัง 
696. ส่วนราชการใดไม่อยู่ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
  ก. ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ ข.กรมควบคุมมลพิษ

 ค. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม             
            ง. ข้อ ข และ ค ถูก        
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           จ.   ไม่มีข้อถูก 
697. ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ .ศ . 

2545  ส านักพระราชวังมีฐานะเป็น 
  ก. กระทรวง           ข. กรม     
            ค.   ส่วนราชการภายส านักนายกรัฐมนตร ี  
           ง.     ส่วนราชการส่วนพระองค์             
            จ.   ผิดทุกข้อ 
698. ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ .ศ . 

๒๕๔๕ ข้อใดเป็นส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
  ก. กรมประชาสัมพันธ์    
            ข.  ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
  ค. ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี                     
            ง.   ส านักงาน ป.ป.ช. 
  จ.   ผิดทุกข้อ 
699.อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)สังกัดส่วน

ราชการใด 
  ก. กระทรวงมหาดไทย          ข.ส านักนายกรัฐมนตร ี  13 มาตรา 
  ค. เป็นส่วนราชการเทียบเท่ากระทรวง 
            ง. เป็นส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
  จ.   ถูกทั้งข้อ ค และข้อ ง 
700.  ส านักงานประกันสังคมสังกัดส่วนราชการใด 
  ก. กระทรวงมหาดไทย        ข. กระทรวงแรงงาน 
  ค. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                         
            ง. กระทรวงพาณิชย์ 
        จ.  กระทรวงพลังงาน 
701. ข้อใดผิด 
  ก. กระทรวงการคลัง อยู่ในกลุ่มกระทรวงแนวนโยบาย

พื้นฐานแห่งรัฐ 
  ข. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อยู่

ในกลุ่มกระทรวงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
  ค. กระทรวงพาณิชย์ อยู่ในกลุ่มกระทรวงภารกิจ

เร่งด่วนของรัฐบาล 
  ง. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่

ในกลุ่มภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาล 
       จ.   ไม่มีข้อถูก 
702. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นส่วน

ราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อใคร 
  ก.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
        ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  ค.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
            ง.นายกรัฐมนตรี 
       จ.   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
703. ข้อใดเป็นองค์การมหาชนอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ 
  ก. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
  ข. สถาบนัเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  ค. สถาบันภาษา 

  ง. มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 
       จ. สถาบันยุทธศาสตร์แห่งชาติ 
704. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นส่วนราชการที่

อยู่ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อใคร 
  ก. นายกรัฐมนตร ี  
            ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
  ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
       ง. คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
       จ. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
705. ส่วนราชการใดสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
  ก. กรมศิลปากร     ข. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
  ค. กรมประชาสัมพันธ์               ง. กรมพิธีการฑูต 
     จ. ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ 
706. ส่วนราชการใดสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ก. ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
  ข. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
  ค. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
  ง. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
       จ. ส านักงบประมาณ 
707. ส่วนราชการใดไม่ได้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
  ก. กรมทรัพยากรธรณี 
  ข. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
  ค. กรมป่าไม้ 
  ง. กรมควบคุมมลพิษ 
       จ. ผิดทุกข้อ 
708. ส่วนราชการใดไม่ได้สังกัดกระทรวงคมนาคม 
  ก. กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยน์าว ี  
            ข.  กรมไปรษณีย์โทรเลข 
  ค. กรมทางหลวงชนบท  
            ง.  กรมขนส่งทางอากาศ 
       จ. ผิดทุกข้อ 
709. เมื่อครบก าหนดหนึ่งปีและสองปีของการใช้พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ .ศ . 2545 ให้ รั ฐ บ าล ราย งาน
ค่าใช้จ่ายประจ าและอัตราของข้าราชการและลูกจ้างของราชการ
ส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคเปรียบเทียบกับก่อน มี
พระราชบัญญัติดังกล่าว ใช้บังคับต่อหน่วยงานใด 
  ก. สภาผู้แทนราษฎร            ข.  วุฒิสภา 
  ค. รัฐสภา                       ง.   ข้อ ก และข้อ ข ถูก 
       จ. ถูกทุกข้อ 
710. หน่วยงานใดที่ไมไ่ด้อยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงการคลัง 

ก. ส านักงบประมาณ    
ข. ส านักงานรัฐมนตร ี
ค. ส านักงานปลัดกระทรวง 
ง. ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
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จ. กรมธนารักษ์ 
711. ส านักข่าวกรองแห่งชาติ เปน็หน่วยงานสังกัดกระทรวงใด 

ก. กระทรวงกลาโหม 
ข. กระทรวงมหาดไทย 
ค. กระทรวงการต่างประเทศ 
ง. ส านักนายกรัฐมนตรี 
จ. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข 

712. กรมราชฑณัท์เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงใด 
ก. กระทรวงมหาดไทย 
ข. กระทรวงยุติธรรม 
ค. กระทรวงกลาโหม 
ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
จ. กกระทรวงแรงงาน 

713. ตามพระราชบัญญัติปรับปรงุ กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
2545 ภารกิจก านัน ผู้ใหญ่บ้านเปน็หน้าท่ีของส่วนราชการใด 

ก. กรมการพัฒนาชุมชน 
ข. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ค. กรมการปกครอง 
ง. กรมทางหลวงชนบท 
จ. กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

714. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ.2545  คือ 

ก. ประธานรัฐสภา 
ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ค. ประธานวุฒิสภา 
ง. นายกรัฐมนตรี              จ.รองนายกรัฐมนตร ี

715. กรมประชาสัมพันธเ์ป็นหน่วยงานที่สังกัดส่วนราชการใด 
ก. ส านักนายกรัฐมนตรี 
ข. กระทรวงการต่างประเทศ 
ค. กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ง. กระทรวงคมนาคม 
จ. กระทรวงมหาดไทย 

716. กรมศลุกากร เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงใด 
ก. กระทรวงการต่างประเทศ 
ข. กระทรวงพานิช 
ค. กระทรวงการคลัง 
ง. กระทรวงมหาดไทย 
จ. กระทรวงคมนาคม 

717. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  เป็นหน่วยงานสังกัด
กระทรวงใด 

ก. กระทรวงพานิช 
ข. กระทรวงการต่างประเทศ 
ค. กระทรวงการคลัง 
ง. กระทรวงมหาดไทย 
จ. ส านักนายกรัฐมนตร ี

 

718. กรมธนารักษ์  เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงใด 
ก. กระทรวงพานิช 
ข. กระทรวงการต่างประเทศ 
ค. กระทรวงการคลัง 
ง. ส านักนายกรัฐมนตร ี
จ. กระทรวงมหาดไทย 

719. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นหน่วยงานสังกัดส่วน
ราชการใด 

ก. กระทรวงยุติธรรม 
ข. กระทรวงการต่างประเทศ 
ค. กระทรวงมหาดไทย 
ง. ส านักนายรัฐมนตรี 
จ. กระทรวงการคลัง 

720. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค เป็นหน่วยงาน
สังกัดส่วนราชการใด 

ก. กระทรวงยุติธรรม 
ข. กระทรวงการต่างประเทศ 
ค. กระทรวงมหาดไทย 
ง. ส านักนายรัฐมนตรี 
จ. กระทรวงการคลัง 

721. ข้อใดมิใช่โครงสรา้งภายในสว่นราชการระดับกระทรวง 
ก. กลุ่มภารกิจ 
ข. สายภารกิจ 
ค. กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน/สาขา 
ง. กลุ่มภารกิจตามกฎหมายองค์คณะบุคคล 
จ. ถูกทั้ง ก และ ข 

722. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สังกัดส่วนราชการใด 
ก. กระทรวงมหาดไทย 
ข. กระทรวงยุติธรรม 
ค. ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
ง. กระทรวงกลาโหม 
จ. ส านักนายรัฐมนตร ี
723. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล สังกัดกระทรวงใด 
ก. กระทรวงการคลัง 
ข. กระทรวงมหาดไทย 
ค. กระทรวงคมนาคม 
ง. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ. กระทรวงอุตสาหกรรม 

724. กรมสอบสวนคดีพิเศษ  สังกัดหน่วยงานใด 
ก. กระทรวงมหาดไทย 
ข. ส านักนายรัฐมนตร ี
ค. กระทรวงยุติธรรม 
ง. ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
จ. กระทรวงกลาโหม 
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พรบ.วิธีปฏิบัติทางการปกครอง 
 
725. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ คือ 
 ก. เพื่อรักษาผลประโยชน์ของพนกังานของรัฐทางการ
ปกครอง  

ข. เพื่อก าหนดหลกัเกณฑ์และขั้นตอนส าหรับการ
ด าเนนิงานทางปกครอง  
 ค. เพื่อให้การด าเนินงานของรฐัเป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย 
 ง. ถูกทุกข้อ                         จ.ผิดทุกข้อ 
726. กฎหมายนีใ้ช้บังคับกับใครมิได้ 
 ก. รัฐสภา    
 ข. คณะรัฐมนตร ี   

ค. องค์กรที่ใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 จ. ถูกข้อ ก. และ ข. 
727. การด าเนินการของเจา้หน้าที่เพื่อจัดให้มีค าส่ังทางปกครอง 
หมายถึงอะไร 
 ก. ค าส่ังทางปกครอง    ข. การพิจารณาทางปกครอง 
 ค. วิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง  
              ง. การบริหารงานของรฐั 
 จ. ถูกทุกข้อ 
728. ข้อบัญญัติท้องถิ่น  โดยไมมุ่่งหมายให้ใช้บงัคับแก่กรณีใด  
หรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  ตรงกับความหมายใด 
 ก. ค าสั่งทางปกครอง   ข. การพิจารณาทางปกครอง 
 ค. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
              ง. การบริหารงานของรฐั 
 จ. ถกูทุกข้อ 
729. บุคคลซึ่งไดเ้ข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
เนื่องจากสิทธิของผู้นั้นถูกกระทบจากผลค าส่ังทางปกครอง เรา
เรียกว่า 
 ก. เจ้าทกุข ์ ข. คู่กรณ ี   
             ค. ผู้ถูกบังคับ ง. คู่ความ จ. ผิดทุกข้อ 
730. ผู้ที่แต่งตั้งประธานกรรมการคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง คือ 
 ก. นายกรัฐมนตร ี  ข. คณะรัฐมนตรี 
 ค. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา   
              ง. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 จ.  ถูกข้อ ค. และ ง. 
731. กรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการปกครองมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละกี่ปี 
 ก. 3  ป ี  ข. 4  ปี  ค. 5  ปี 
 ง. 6  ปี  จ. ผิดทุกข้อ 
732. หน่วยงานท่ีท าหน้าทีเ่ป็นส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  คือ 
 ก. ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 ข. ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 ค. ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  
              ง. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
 จ. ถูกทุกข้อ 
733. นายสุภาพเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะท าการพิจารณาทาง
ปกครองให้นางสาวอ่อนหวาน ซึง่เป็นวา่ที่คู่สมรสในอนาคตได้
หรือไม่  
 ก. ได้ เพราะยังไมม่ีการสมรสเกิดขึ้น   

ข. ได้ เพราะการพิจารณาทางปกครองสามารถท าได้
กับบุคคลที่เป็นคู่สมรส 
 ค. ไม่ได้ เพราะต่างฝ่ายเปน็คูห่มั้นกัน 
 ง. ไม่มีข้อใดถูก 
 จ. ถูกข้อ ก. ข. และ ค. 
734. คู่กรณีคัดค้านว่านายสมควรซึ่งเป็นเจา้หน้าที่พิจารณาทาง
ปกครองเคยเป็นลูกหนี้ของคูก่รณีมาก่อนจะด าเนินการอยา่งใด 
 ก. ให้เจา้หน้าที่หยดุพิจารณาเรื่องนั้น  

ข. ให้คู่กรณียื่นค าคดัคา้นให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ชั้นหนึ่งทราบ 
 ค. ผู้บังคับบัญชามีค าส่ังใหเ้จา้หน้าที่อื่นเข้าปฏิบัติ
หน้าที่แทน  

ง. ถูกทุกข้อ 
 จ. ถูกข้อ ก. และ ข. 
735. กรรมการซึ่งถกูคัดค้านจากคู่กรณี หากมีประชุมมีมตเิท่าใด  
จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได ้
 ก. กึ่งหน่ึง ข. สองในสาม ค. สามในส่ี
 ง. มติเอกฉันท ์ จ. ผิดทุกข้อ 
736. ข้อใดกล่าวไม่ถกูต้องเกีย่วกับ “คู่กรณี” 
 ก. เป็นบุคคลธรรมดา  คณะบุคคล หรือนิติบุคคล 

ข. ต้องบรรลุนติิภาวะแล้วเท่านั้น 
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 ค. ผู้ที่กฎหมายเฉพาะก าหนดใหม้ีความสามารถ
กระท าการในเรื่องนั้นได ้
 ง. ผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สามารถท าการเรื่อง
นั้นได้  
 จ. ถูกทุกข้อ 
737. ตัวแทนร่วมคู่กรณีทีย่ื่นค าขอที่มีข้อความอย่างเดยีวกัน  
จะต้องมีคู่กรณีร่วมกันลงชื่ออยา่งน้อยกี่คน 
 ก. 30  คนขึ้นไป     ข. 40  คนขึ้นไป      

 ค. 50  คนขึน้ไป      ง.100 คนขึ้นไป   
จ. ผิดทุกข้อ 

738. ในการพิจารณาพยานหลักฐานท่ีจ าเป็นแก่การพิสูจน์
ข้อเท็จจรงิเจ้าหน้าที่จะด าเนินการเรื่องใด 
 ก. พยานผู้เชีย่วชาญที่คูก่รณีอ้างถึง   

ข. ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกีย่วข้อง 
 ค. ออกไปตรวจสถานท่ี    

ง. ถูกทุกข้อ 
 จ. ถูกข้อ ข. และ ค. 
739. ค าส่ังทางปกครองซึง่ไม่เปดิโอกาสให้คู่กรณีได้รับทราบ
ข้อเท็จจรงิ  หรือโต้แย้งและแสดงหลักฐานของรายไดเ้ป็นค าส่ัง
ทางปกครองในลักษณะใด 
 ก. ก่อให้เกดิผลเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อสาธารณะ
 ข. เป็นมาตรการบังคับทางปกครอง 
 ค. มีความจ าเป็นรีบดว่น  หากชา้จะก่อให้เกิดความ
เสียหาย 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 จ. ถูกข้อ ก. และ ค. 
740. รูปแบบของค าส่ังทางปกครอง  มีลักษณะใด 
 ก. หนังสือ  ข. วาจา      

ค. การส่ือความหมายรูปแบบอื่นๆ         
ง. ถูกทุกข้อ   
จ. ถูกข้อ ก. และ ค. 

741. ค าส่ังทางปกครองที่ท าเป็นหนังสือ ต้องระบุรายละเอียดใด 
 ก. ชื่อผู้รับค าส่ัง  ข. ต าแหน่งผู้ท าค าสั่ง 
 ค. ส าเนาเรยีน   ง. ถูกทุกข้อ 
 จ. ถูกข้อ ก. และ ค. 
742. การก าหนดเงื่อนไขในการออกค าส่ังทางปกครองมีในกรณี
ใด 
 ก. ข้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกค าสั่งทางปกครอง 

 ข. การเริ่มมีผลและส้ินสุดผลต้องขึ้นอยู่กับเหตกุารณ์
ในอนาคตที่แน่นอน  
 ค. ก าหนดให้ผู้ออกค าส่ังต้องกระท าหรืองดเว้น 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 จ. ถูกข้อ ก. และ ค. 
743. ค าส่ังทางปกครองที่ไม่ปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ แต่ค าส่ังทาง
ปกครองนั้นยงัมีผลสมบูรณ์ทุกประการเพราะเหตใุด 
 ก. ค าส่ังทางปกครองที่ท าเป็นหนังสือยืนยังและจัดให้มี
เหตุผลไว้ด้วย 
 ข. การออกค าส่ังทางปกครองที่เจ้าหน้าทีด่ าเนินการ
เองโดยไมม่ีผู้ยืนยัน  

ค. ค าส่ังทางปกครองที่ต้องใหเ้จา้หน้าที่อื่นใหต้าม
เห็นชอบก่อน 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 จ. ถูกข้อง ข. และ ค. 
744. ค าส่ังทางปกครองที่มีข้อผดิพลาดเจา้หน้าทีด่ าเนินการ
อย่างไร 
 ก. แก้ไขไม่ได้ต้องร่างจดัท าค าส่ังทางปกครองใหม่ 
 ข. เจ้าหน้าที่แก้ไขเพิ่มเติมได ้
 ค. เจ้าหน้าที่เรียกค าส่ังทางปกครองกลับและส่งฉบับ
ใหม่ไปให ้
 ง. ไม่มีการแก้ไขใดๆ จนกวา่จะมผู้ีรับรองขอแก้ไข 
 จ. ถูกทุกข้อ 
745. ผู้รับพิจารณาค าอุทธรณ์ค าส่ังทางปกครอง 
 ก. เจ้าหน้าที่ผู้ท าสั่งทางปกครอง   
              ข. คณะกรรมการวินจิฉยัค าอุทธรณ ์
 ค. ผู้มีอ านาจพจิารณาค าอุทธรณ์  
 ง. คณะกรรมการวินจิฉัยร้องทุกข ์
 จ. ถูกทุกข้อ 
746. เจ้าหน้าที่ผู้รับค าอุทธรณ์ไมเ่ห็นด้วยกับค าอุทธรณ์  จะต้อง
รายงานเหตุผลไปยังผู้มีอ านาจพจิารณาค าอุทธรณ์ภายในกี่วัน 
 ก. 15  วัน   ข.  30  วัน   ค. 45  วัน
   ง. 60  วัน   จ. ผิดทุกข้อ 
747. ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับ  การพิจารณาอุทธรณ์ 
 ก. เจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวนค าส่ังทางปกครองไม่ได้ 

ข. เจ้าหน้าทีม่ีค าส่ังเพกิถอนค าส่ังทางปกครองเดมิ
ไม่ได้ 
 ค. เจ้าหน้าที่เปล่ียนแปลงค าส่ังทางปกครองไม่ได้ 
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 ง. เจ้าหน้าที่ใชดุ้ลยพนิิจก าหนดเงื่อนไขอย่างไรก็
ได ้
 จ. ผิดทุกข้อ 
748. ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพกิถอนค าส่ังทาง
ปกครองที่พ้นขั้นตอนการก าหนดให้อุทธรณ์ในกรณใีด 
 ก. ค าส่ังทางปกครองเป็นการให้เงินท่ีอาจแบง่แยกได้ 

ข. ค าส่ังทางปกครองไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
 ค. ค าส่ังทางปกครองไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับค าส่ังทาง
ปกครอง   

ง. ถูกทุกข้อ 
 จ. ถูกข้อ ข. และ ค. 
749. การเพิกถอนค าส่ังทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้
ประโยชน์ต้องกระท าภายในกีว่ัน 
 ก. 15  วัน   ข. 30  วัน   ค. 90  วัน  
 ง. เมื่อใดก็ได ้   จ. ผิดทุกข้อ 
750. คู่กรณีขอใหเ้จา้หน้าที่พิจาณาใหมเ่กีย่วกับการเพิกถอน
ค าส่ังทางปกครองที่พ้นก าหนดอทุธรณ์ในกรณีใด 
 ก. มีพยานหลักฐานใหม่อนัอาจท าใหข้้อเท็จจริง
เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญ 
 ข. คู่กรณีที่แท้จริงเข้ามาในกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครอง 
 ค. ค าส่ังทางปกครองได้ออกโดยข้อกฎหมายต่อมาได้
เปล่ียนแปลงในสาระส าคัญที่ไมเ่ป็นประโยชน์ต่อคู่กรณี 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 จ. ถูกข้อ ก. และ  ค. 
751. ผู้ใดมีหน้าทีช่ าระเงินตามค าส่ังทางปกครอง  หากไม่มกีาร
ช าระภายในเวลาทีก่ าหนด  เจ้าหน้าที่จะออกหนงัสือเตือนให้
ช าระภายในไม่น้อยกวา่กีว่ัน 
 ก. 7  วัน  ข. 15  วัน ค. 30  วัน
 ง. 60  วัน  จ. ผิดทุกข้อ 
752. ผู้อยู่ในบังคับของค าส่ังทางปกครอง ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าส่ังทางปกครองเจา้หน้าทีจ่ะใช้มาตรการบงัคับอยา่งใด 
 ก. ให้ชดใช้คา่ใช้จา่ยและเงินเพิ่มแก่เจา้หน้าที่   

ข. ให้มีการช าระค่าปรับทางปกครองตามจ านวนที่
เหมาะสม 
 ค. มาตรการบังคับทางปกครองให้กระท าหรือละเว้น
กระท าก่อน  

ง. ถูกทุกข้อ 

 จ. ถูกข้อ ข. และ ค 
753. ค าเตือนที่เป็นหนังสือให้มีการกระท าหรือละเว้นกระท า  
จะต้องระบุรายละเอยีดใด 
 ก. มาตรการบังคับจะต้องชดัเจน  

ข. มาตรการบังคับจะก าหนดมากกวา่หน่ึงมาตรการ
คราวเดียวกันไม่ได ้
 ค. ค่าใช้จา่ยในการท่ีเจา้หน้าที่เขา้ด าเนินการด้วย
ตนเอง  
 ง. ถูกทุกข้อ 
 จ. ถูกข้อ ข. และ ค. 
754. ในกรณีท่ีไม่มีการช าระคา่ปรับทางปกครองใหเ้จา้หน้าที่
ด าเนินการอยา่งไร 
 ก. การยึด  อายัด  การขายทอดตลาดทรัพย์สนิ 

ข. ออกหนังสือเตือนใหช้ าระค่าปรับทางปกครอง 
 ค. ให้เรียกค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้น  
 ง. ถูกทุกข้อ 
 จ. ถูกข้อ ก. และ ข. 
755. ระยะเวลาที่ก าหนดในมาตรการบังคับทางปกครองขอ้ใด
เป็นจริง 
 ก. ให้นับวันแรกแหง่ระยะเวลานัน้รวมเขา้ดว้ย  

ข. ให้นับวนัสิ้นสุดของระยะเวลานัน้รวมเข้าด้วย 
 ค. ถ้าวันสุดทา้ยเป็นวันหยดุท าการให้ถือว่าระยะเวลา
นั้นส้ินสุดก่อนวันหยุดท าการ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 จ. ถูกข้อ ก. และ ค. 
756. การแจง้หนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้น้ัน  หรือถ้าได้สง่ไป
ยังภูมิล าเนาของผู้นั้นให้ถือว่าไดร้ับแจ้งแตง่ตัง้เมื่อใด 
 ก. เมื่อถึงผู้รับแล้ว    ข. เมื่อถึงภูมิล าเนาผู้รับ 
 ค. ขณะที่ไปถึง   
              ง. ตั้งแต่ลงวันท่ีของหนงัสือ 
 จ. ผิดทุกข้อ 
757. การแจง้เป็นหนังสือโดยวิธใีห้บุคคลน าไปส่ง ถ้าผู้รับไม่
ยอมรับ  หรือไม่พบผู้รับจะท าอยา่งไร 
 ก. ให้บุคคลทีอ่ยู่ในสถานที่นัน้เปน็พยานรับแจ้ง 
 ข. ทิ้งหนังสือไว้ในตูจ้ดหมาย 
 ค. ให้บุคคลที่ผ่านไปมาในสถานท่ีนั้นรับหนังสือแทน 
 ง. ให้ผู้ใหญ่บ้านรับหนังสือแทน 
 จ. ถูกทุกข้อ 
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758. การแจง้โดยวิธีทางไปรษณยี์ตอบรับ  ให้ถือวา่ได้รับแจง้
เมื่อใด 
 ก. เมื่อมีผู้เซ็นรับจดหมาย   
              ข. เมื่อครบก าหนดเจด็วนันบัแต่วนัส่ง 
 ค. เมื่อบุรุษไปรษณยี์ไปส่งถึงผู้รบั  
              ง. เมื่อได้รับหนังสือตอบรับ     จ. ถูกทุกข้อ 
759. กรณีที่ผู้รับมีภูมิล าเนาที่แนช่ัด  แต่มีผู้รับเกินหน่ึงร้อยคน  
การแจง้จะกระท าดว้ยวิธใีด 
 ก. ทางไปรษณีย์ไปถงึผู้รับทุกคน  
 ข. ปิดประกาศทีว่่าการอ าเภอของผู้รับ 
 ค. ปิดประกาศทีว่่าการผู้ใหญ่บ้านของผู้รับ  
              ง. ประกาศในหนังสอืพิมพ์ทอ้งถิ่น 
 จ. ผิดทุกข้อ 
760. การนัดประชมุคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาทาง
ปกครอง ต้องแจง้ใหก้รรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วัน   
 ก. 3  วัน  ข. 7  วัน  ค. 15  วัน
  ง. 30  วัน จ. ผิดทุกข้อ 
761. กรรมการพิจารณาทางปกครอง คนใดไมเ่ห็นดว้ยตามมติที่
ประชุม  ในรายงานการประชุมจะด าเนินการอยา่งไร 
 ก. ระบุเฉพาะมตเิห็นชอบของที่ประชุม   

ข. บันทึกความคดิเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ 
 ค. ให้ประธานในท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ง. ท าหนังสือชี้แจงความเห็นที่แยง้ 
 จ. ถูกทุกข้อ 
762. ค าส่ังการปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่างๆ ใหคู้่กรณี
โต้แย้งต่อหนว่ยงานใด 
 ก. คณะกรรมการวินิจฉยัร้องทุกข์  
 ข. ศาลปกครอง 
 ค. คณะกรรมการกฤษฎีกา    
              ง. คณะกรรมการพิจารณาทางปกครอง 
 จ. ถูกทุกข้อ 
763. ข้อใดกล่าวถกูต้อง 
 ก. ค าวินจิฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทต้องมี
ลายมือชื่อกรรมการทุกคน 
 ข. กรรมการวินจิฉัยที่มีความเห็นแย้ง  ต้องยึดถือตาม
ค าวินจิฉัยของประชาชน 
 ค. สิทธทิี่กรรมการมีความเหน็แย้งสามารถท าได้  
คือ  ท าความเห็นแย้งของคนรวมไว้ในค าวนิิจฉัย 

 ง. ถูกทุกข้อ 
 จ. ถูกข้อ ก. และ ค. 
764. ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณาทางปกครอง 
 ก. ถ้าประธานไม่สามารถมาประชุมได้ กรรมการท่ีมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นมาแทน 
 ข. การนัดการประชุมสามารถแจง้ให้ทราบในท่ีประชุม
ได้  เว้นแต่จะแจ้งเป็นหนังสือเฉพาะ กรรมการท่ีไม่ร่วมประชุม 
 ค. ประธานกรรมการจะนัดประชมุเป็นอยา่งอื่นได้  
หากมเีหตุจ าเป็นเร่งดว่น 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 จ. ถูกข้อ ก. และ ข. 

     พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนน
ถอดถอนผู้บริหารและสภาท้องถิน่ 
765.     พระราชบญัญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมาชิกสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น พ.ศ.  2552   เป็นกฎหมายที่ออกโดยอาศยั
อ านาจตามกฎหมายในข้อใด 

 ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 ข. พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
 ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 ง. พระบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จ. ถูกท้ังข้อ ข และข้อ ค  

766.  ราษฎรผู้มสีิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน
ตามข้อใด มีสิทธิลงคะแนนเสียงว่า  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่
สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป 

       ก. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตท้องถิ่นนั้น 
       ข. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตท้องถิ่นนั้น 
       ค. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตท้องถิ่นนั้น 
       ง. ไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตท้องถิ่นนั้น 
       จ. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตท้องถิน่
นั้น 
767.  ข้อใดเป็นองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความหมายใน

พระราชบญัญตัิว่าดว้ยการลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

       ก.  กรุงเทพมหานคร   ข.  เมืองพัทยา 
       ค.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ง.  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข 
       จ.  ถูกทั้งข้อ ก ข และข้อ ค 
768.  หน่วยลงคะแนนเสียง หมายถึงข้อใด 
 ก.  สถานท่ีที่ก าหนดให้ท าการลงคะแนน  
         ข.  ท้องถิ่นที่ก าหนดให้ท าการลงคะแนนเสียง 
 ค.  ท้องที่ก าหนดเป็นเขตเลือกตั้ง   
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         ง.  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ค 
 จ.  ถูกทุกข้อ 
769. อ านาจหน้าท่ีของผู้ว่าราชการจังหวัดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการ

ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ในกรณีที่ด าเนินการใน กทม. ให้เป็น
อ านาจของบุคคลตามข้อใด 

 ก.  ผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร   
         ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ค.  ปลัดกรุงเทพมหานคร    
         ง.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 จ.  ถูกทุกข้อ 
770.  ค าร้องในการเข้าช่ือเพื่อขอใหม้กีารลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้ยืน่ต่อบุคคล 
       ตามข้อใด 
 ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด   
         ข.  นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
 ค.  สภาท้องถิ่น     
         ง.  นายอ าเภอ 
 จ.  ถูกทุกข้อ 
771.  การเข้าช่ือเพื่อร้องขอให้มีการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
 ก.  ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน

องค์การส่วนท้องถิ่นนั้น 
 ข.  ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน

องค์การส่วนท้องถิ่นนั้น 
 ค.  ไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน

องค์การส่วนท้องถิ่นนั้น 
 ง.  ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน

องค์การส่วนท้องถิ่นนั้น 
 จ.  ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังใน

องค์การส่วนท้องถิ่นนั้น 
772.  การเขา้ช่ือเพื่อรอ้งขอใหม้ีการลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตทุี่ไมส่มควร ด ารงต าแหน่ง
ต่อไป ในเขตท้องถิ่นที่มผีูเ้ลือกตั้งเกิน 100,000 คน แตไ่มเ่กิน 
500,000 คน ตอ้งมผีู้เขา้ช่ือจ านวนตาขอ้ใด 

 ก.  ไม่น้อยกว่า 10,000 คนของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน   
องค์กรส่วนท้องถิ่นนั้น 

 ข.  ไม่น้อยกว่า 30,000 คนของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
องค์กรส่วนท้องถิ่นนั้น 

 ค.  ไม่น้อยกว่า 25,000 คนของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
องค์กรส่วนท้องถิ่นนั้น 

 ง.  ไม่น้อยกว่า 30,000 คนของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
องค์กรส่วนท้องถิ่นนั้น 

 จ.  ไม่น้อยกว่า 20,000 คนของจ านวนผู้มสีิทธิเลือกตั้ง
ในองค์กรส่วนท้องถิ่นนั้น 

773.  การเขา้ช่ือเพื่อรอ้งขอใหม้ีการลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตทุี่ไมส่มควร  

       ด ารงต าแหน่งต่อไป ในเขตท้องถิน่ที่มีผู้มสีิทธิเลือกตั้งเกนิ 500,000 คน 
แตไ่มเ่กิน 1,000,000 คน ต้องมีผูเ้ข้าช่ือ    

       จ านวนตามข้อใด 
 ก.  ไม่น้อยกว่า 10,000 คนของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน

องค์กรส่วนท้องถิ่นนั้น 
 ข.  ไม่น้อยกว่า 20,000 คนของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน

องค์กรส่วนท้องถิ่นนั้น 
 ค.  ไม่น้อยกว่า 25,000 คนของจ านวนผู้มสีิทธิเลือกตั้ง

ในองค์กรส่วนท้องถิ่นนั้น 
 ง.  ไม่น้อยกว่า 30,000 คนของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน

องค์กรส่วนท้องถิ่นนั้น 
 จ. ไม่น้อยกว่า 35,000 คนของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน

องค์กรส่วนท้องถิ่นนั้น 
774.  การเข้าช่ือเพื่อร้องขอให้มีการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น เพราะเหตุทีไ่ม่
สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป ในเขตท้องถิ่นที่มีผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไม่เกิน 1,000,000 คน ต้องมีผู้เข้าช่ือจ านวนตาม
ข้อใด 

 ก.  ไม่น้อยกว่า 10,000 คนของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
องค์กรส่วนท้องถิ่นนั้น 

 ข.  ไม่น้อยกว่า 20,000 คนของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
องค์กรส่วนท้องถิ่นนั้น 

 ค.  ไม่น้อยกว่า 25,000 คนของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
องค์กรส่วนท้องถิ่นนั้น 

 ง.  ไม่น้อยกว่า 30,000 คนของจ านวนผู้มสีิทธิเลือกตั้ง
ในองค์กรส่วนท้องถิ่นนั้น   

 จ. ไม่น้อยกว่า 3,000 คนของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
องค์กรส่วนท้องถิ่นนั้น 

775.  ข้อใดไม่ใช่รายละเอียดที่ก าหนดให้ต้องมีในค าร้องขอให้มี
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอนถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหาร
ท้องถิ่น 

ก.  ช่ือ ที่อยู่ และลายมือช่ือของผู้เข้าช่ือทุกคน 
ข.  ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประสงค์จะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ค.  รายละเอียดของขอ้เทจ็จรงิและพฤตกิารณ์ ที่แสดงใหเ้หน็ว่า
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่ผู้ใด   
ง.  ค ารับรองของผู้แทนของผู้เขา้ช่ือว่า ผู้เขา้ช่ือทุกคนเป็นผู้มสีิทธิ
เลือกตั้งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และเป็นผูเ้ข้าช่ือด้วย
ตนเอง 
จ.  ถูกทุกข้อ 

776.  เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดไดร้บัค าร้องขอให้มีการลงคะแนน
เสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บรหิารท้องถิ่นผู้ใด ผู้ว่า
ราชการจังหวัดต้องส่งค าร้องไปใหผู้้นั้นภายในก าหนดเวลาตามข้อ
ใด 
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ก. 30 วันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไดร้ับค าร้อง  
ข.   10 วันนับแต่วันท่ีผู้ว่าราชการจงัหวัดไดร้ับค าร้อง 
ค. 15 วันนับแต่วันท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดไดร้ับค าร้อง 
ง.    20 วันนับแต่วันท่ีผู้ว่าราชการจงัหวัดไดร้ับค าร้อง 
จ. 7 วันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับค าร้อง 

777.  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งถูกร้อง ต้องจดัท าค าช้ีแจง
ข้อเท็จจริงเพื่อแก้ข้อกล่าวหายื่นต่อผู้วา่ราชการจังหวดัภายในก าหนดเวลาตาม
ข้อใด 
 ก.  15 วันนับแต่วันท่ีได้รบัแจ้งค าร้องจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด 
 ข. 20วันนับแต่วันท่ีไดร้ับแจ้งค ารอ้งจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด 
 ค.  30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าร้องจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด 
 ง.  40 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าร้องจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด 
 จ.  45 วันนับแต่วันท่ีไดร้ับแจ้งค าร้องจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด 
778.  ผู้ว่าราชการจังหวดัตอ้งแจ้งใหค้ณะกรรมการเลือกตั้งทราบถึงกรณกีาร
มีค ารอ้งขอใหม้ีการลงคะแนน เสียงเพื่อถอดถอน  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรอื
ผู้บรหิารท้องถิ่น ตามหลกัเกณฑ์ในข้อใด 
 ก. ต้องแจ้งภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้รับค าช้ีแจงข้อเท็จจริงเพื่อแก้ข้อกล่าวหา 
 ข.  ต้องแจ้งภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีครบก าหนด 30 วัน
จากวันที่ได้แจ้งค าร้องให้ผู้ถูกร้องทราบ 
 ค.  ต้องแจ้งให้ทราบทันท่ีที่มีการรอ้ง 
 ง.  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข 
 จ. ถูกทุกข้อ 
779.  บุคคลตามข้อใดมีหนา้ที่จดัให้มกีารลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ 
 ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด    
            ข.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ค.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
            ง.  กระทรวงมหาดไทย 
 จ.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
780.  การประกาศก าหนดวันลงคะแนนเสยีงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บรหิารท้องถิ่น ต้องด าเนินการให้มีการประกาศ  ภายในไม่เกินกี่วันนับแต่
วันที่ไดร้ับแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวดั 
 ก.  30 วัน ข.  45 วัน ค.  60 วัน
 ง. 90 วัน    จ. 120 วัน 
781. การประกาศก าหนดวันลงคะแนนเสียง ณ ทีล่งคะแนนเสียงหรือบรเิวณ
ใกลเ้คียงต้องจดัให้มกีารประกาศไว้ไมน่อ้ยกว่ากี่วัน 
 ก.  7 วัน   ข.  15 วัน ค.  90 วัน
 ง.  30 วัน จ. 20 วัน 
 

782.  กรรมการประจ าที่ลงคะแนนเสียงแตล่ะแห่งก าหนดให้มี
จ านวนไม่น้อยกว่าที่คน 
 ก.  3 คน   ข.  5  คน ค.  7 คน  
            ง.  9 คน             จ. 15 คน 
783.  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง 
 ก.  การลงคะแนนเสียงให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยตรงและ
ลับ 
 ข.  การลงคะแนนเสียงให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยตรงและ
เปิดเผย 
 ค.  การลงคะแนนเสียงให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยอ้อมและ
ลับ 
   ง.  การลงคะแนนเสียงให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยอ้อมและ
เปิดเผย 
   จ.  ถูกทุกข้อ 
784.  ก าหนดเวลาการลงคะแนนเสียงเป็นไปตามข้อใด 
 ก.  ต้ังแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 15.00 น.  
          ข.  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. 
          ค.  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น  
          ง.  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. 
          จ.  ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
785.  การด าเนินการของคณะกรรมการประจ าทีล่งคะแนนเสียง ก่อนเริม่เปดิ
ให้มีการลงคะแนนเสยีง ในข้อใดไม่ถกูต้องตามที่ ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. 
 ก.  นับจ านวนบัตรลงคะแนนเสยีงท้ังหมดของหน่วย
ลงคะแนนเสียงน้ัน 
 ข.  ปิดประกาศจ านวนบตัรทั้งหมดในท่ีลงคะแนนเสียงไว้
ในที่เปิดเผย 
 ค.  มอบบตัรลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้มีสิทธิเพ่ือเตรียม
ใช้ในการลงคะแนนเสียง 
 ง.  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข 
 จ.  ทุกข้อเป็นการด าเนินการที่ถูกต้อง 
786.  การลงลายมือช่ือในบนัทึกการด าเนินการในการเปิดและปดิหบีบัตร
ลงคะแนนเสยีง ที่ใช้ในหน่วยลงคะแนนเสียงแตล่ะแห่งก่อนด าเนินการ
ลงคะแนนเสยีง ใหม้ีผูม้ีสิทธลิงคะแนนเสียงไมน่้อยกว่าจ านวนตามข้อใดลง
ลายมือช่ือ 
 ก.  1 คน  ข.  2 คน         ค. 3 คน 
 ง. 4 คน  จ. 5 คน 
787.  กรณีเปน็ที่สงสยัว่าผู้มีสทิธิลงคะแนนเสียงซึ่งมาแสดงตนนั้น เป็นผู้มี
ช่ือในบัญชีหรือไม่ ใครเปน็ผู้วินจิฉัยช้ีขาด 
 ก.  นายทะเบียนท้องถิ่น   
 ข.  คณะกรรมการเลือกตั้ง 
 ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด   
 ง.  นายทะเบียนประจ าอ าเภอ 
 จ.  คณะกรรมการประจ าท่ีลงคะแนนเสียง 
 



                                                                                         - 70 - 
 
788.  กรณีงดการลงคะแนนเสยีงเนื่องจากเกดิเหตุการณ์ที่ไมส่ามารถ
ลงคะแนนเสยีงได้ ให้คณะกรรมการเลือกตั้งก าหนดวนั ลงคะแนนเสยีงใหม่ตาม
ก าหนดเวลาในข้อใด 
 ก.  ภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีได้รับทราบว่าเหตุที่ท าใหไ้ม่
อาจลงคะแนนได้นั้นสงบลงแล้ว 
 ข.  ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีไดร้บัทราบว่าเหตุที่ท าใหไ้ม่
อาจลงคะแนนได้นั้นสงบลงแล้ว 
 ค.  ภายใน 20 วันนับแต่วันท่ีได้รบัทราบว่าเหตุที่ท าใหไ้ม่
อาจลงคะแนนได้นั้นสงบลงแล้ว  
 ง.  ภายใน 90 วันนับแต่วันท่ีไดร้ับทราบว่าเหตุที่ท าใหไ้ม่
อาจลงคะแนนได้นั้นสงบลงแล้ว 
 จ.  ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับทราบว่าเหตุที่ท าให้
ไม่อาจลงคะแนนได้นั้นสงบลงแลว้ 
789.  การนับคะแนนเสียงในการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนับท่ีใด 
 ก.  นับ ณ ที่ลงคะแนนเสียงนัน้ 
 ข.  นับ ณ ท่ีว่าการอ าเภอ 
 ค.  นับ ณ สถานท่ีที่ก าหนดให้เปน็หน่วยนับคะแนน 
 ง.  นับ ณ ศาลากลางจังหวัด 
 จ.  ไม่มีข้อใดถูก 
790.  บุคคลตามข้อใดเป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงและ
จ านวนผู้มาใช้สิทธิ 
 ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด   
 ข.  นายอ าเภอ 
 ค.  คณะกรรมการประจ าที่ลงคะแนนเสียง 
 ง.  ประธานสภาท้องถิ่น 
 จ.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
791.  ข้อใดถูกตอ้งในกรณีที่การลงคะแนนเสยีงเพื่อใหส้มาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิน่พ้นจากต าแหน่งมผีู้มาใช้สิทธลิงคะแนนเสยีงไมถ่ึงกึ่ง
หนึ่ง 
 ก.  ให้จัดให้มีการลงคะแนนใหม่ภายใน 7 วัน  
            ข.  ให้จัดมีการลงคะแนนใหม่ภายใน 15 วัน 
 ค.  ให้จัดมีการลงคะแนนใหมภ่ายใน 30 วัน  
            ง.  ให้ถือว่าการเข้าชื่อถอดถอนนั้นเป็นอนัตกไป 
 จ.  ให้อ านาจประธานกรรมการเปน็ผู้ตัดสิน 
792.  กรณสีมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพน้จากต าแหน่งโดยผลจาก
การลงคะแนนเสียงดังกล่าวจะต้องมีจ านวนตามใด  
           ก.  มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของผู้มี
สิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมด และมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียงเห็นว่าไม่สมควรด ารง
ต าแหน่งต่อไป 
 ข. มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของผู้มี
สิทธิลงคะแนนเสียงท้ังหมด และมคีะแนนเสยีง ไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียงเห็นว่าไมส่มควรด ารง
ต าแหน่งต่อไป  

ค.  มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของผู้มี
สิทธิลงคะแนนเสียงท้ังหมด และมคีะแนนเสยีง ไม่น้อยกว่า 
2 ใน 3ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสยีงเห็นว่าไม่
สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป 

ง.  มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้มี
สิทธิลงคะแนนเสียงท้ังหมด และมคีะแนนเสยีง ไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียงเห็นว่าไม่
สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป 

จ. ไม่มีข้อใดถูก 
793.  การกระท าของกรรมการประจ าที่ลงคะแนนเสียงในข้อใดที่
เป็นความผดิ 
 ก.  จงใจนับบัตรลงคะแนนเสียงหรือคะแนนในการ
ลงคะแนนเสียงให้ผิดไปจากความจริง 
 ข.  กระท าการด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียให้เป็นบตัร
ที่ใช้ได้ 
 ค.  อ่านบัตรลงคะแนนเสยีงให้ผิดไปจากความจริง 
 ง.  ทุกข้อเป็นความผิด 
 จ.  ไม่มีข้อใดถูก 
794.  บุคคลตามข้อใดเปน็ผูร้ักษาการตามพระราชบญัญัติวา่ด้วยการ
ลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ   ผูบ้รหิารท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2542 
 ก.  นายกรัฐมนตร ี     
            ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ค.  ประธานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง   
            ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 จ.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
795. พ.ร.บ.ว่าด้วย การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันใด 

ก.  26 สิงหาคม  2542 ข.  26 กันยายน  2542
 ค. 26 ตุลาคม 2542 

ง.  26 พฤศจิกายน 2542 จ.  26 ธันวาคม 2542 
796. พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิน่หรือผู้บริหารท้องถิ่นใช้บังคับเมื่อใด 

ก.  27 สิงหาคม 2542   
ข.  27 กันยายน 2542   
ค. 27 ตุลาคม 2542 
ง.  27 พฤศจิกายน  2542  
จ.  27 ธันวาคม 2542 

797. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึงข้อใด 
ก.  กรุงเทพมหานคร  ข.  เทศบาล

 ค.  เมืองพัทยา 
ง.  องค์การบริหารส่วนต าบล   จ. ถูกทุกข้อ 

798. ท้องถิ่นที่ก าหนดให้ท าการลงคะแนนเสียง เป็นความหมาย
ของข้อใด 
          ก. หน่วยลงคะแนนเสียง   
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            ข.  ส านักลงคะแนนเสยีง   
            ค.  ที่ลงคะแนนเสียง 

ง.  หน่วยคะแนนเสียง   
จ.  สถานท่ีลงคะแนนเสียง 

799. สถานท่ีที่ก าหนดให้ท าการลงคะแนนเสียง เป็นความหมาย
ของข้อใด 

ก.  หน่วยลงคะแนน ข.  ส านักลงคะแนนเสียง
 ค. ที่ลงคะแนนเสียง 

ง.  หน่วยคะแนนเสียง จ. ข้อ ก.และ ข้อ ข.ถูก 
800. การด าเนินการเกีย่วกับการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่นในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นอ านาจหน้าท่ีของบุคคลใด 

ก.ผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร ข. ปลัดกรุงเทพมหานคร
 ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
จ.นายกรัฐมนตร ี

801. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
90,000 คน ดังนั้น หากต้องการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
จะต้องมีผูเ้ข้าช่ือไม่น้อยกว่าเท่าใด 

ก. หนึ่งในหก ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร
ปกครองท้องถิ่น 

ข. หนึ่งในห้า ของจ านวนผู้มสีิทธิเลือกตั้งในองค์กร
ปกครองท้องถิ่น 

ค.หนึ่งในสี่ ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น 

ง.หนึ่งในสาม ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร
ปกครองท้องถิ่น 

จ.สองในสาม ของจ านวนผู้มสีิทธิเลือกตั้งในองค์กร
ปกครองท้องถิ่น 
801.การเข้าช่ือร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อด าเนินการให้มีการ
ลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 400,000 คน ดังนั้นต้องมีผู้
เข้าช่ือไม่น้อยกว่าเท่าใดของผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง 

ก. สองหมื่นคน  ข. สามหมื่นคน 
 ค. สี่หมื่นคน 

ง. ห้าหมื่นคน  จ.หกหมื่นคน 
802. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดไดร้ับค าร้องตามมาตรา ๕ ให้
ด าเนินการจัดส่งค าร้องไปใหส้มาชกิสภาท้องถิ่นที่ถูกร้องขอถอด
ถอนนั้นภายในกี่วัน 

ก. 5 วัน  ข. 7 วัน    ค. 10 วัน  
ง. 15 วัน   จ. 30 วัน 

803. เมื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งถูกร้องร้องขอถอดถอนได้รับค าร้อง
นั้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้นจะต้องจัดท าค า
ช้ีแจงข้อเท็จจริงเพื่อแก้ข้อกล่าวหายื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ภายในกี่วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 

ก. 7 วัน  ข. 15 วัน  ค. 30 วัน
 ง. 45 วัน             จ. 60 วัน 

804. คณะกรรมการการเลือกตั้งตอ้งจัดให้มีการลงคะแนนเสียง
ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นโดยให้ประกาศก าหนดวันลงคะแนน
เสียงไม่เกินก่ีวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ก. 30 วัน  ข. 45 วัน  ค. 60 วัน   
ง. 90 วัน   จ. 120 วัน 

805. คณะกรรมการการเลือกตั้งตอ้งประกาศก าหนดวันลงคะแนน
เสียงไว้ ณ ศาลากลางจังหวัดไม่นอ้ยกว่ากี่วันก่อนวันลงคะแนน
เสียง 

ก. 5 วัน         ข. 7 วัน         ค. 20 วัน      
ง. 30 วัน        จ. 90 วัน 

806. บุคคลใดเป็นผู้ก าหนดหน่วยลงคะแนนเสียงในการลงคะแนน
เสียงถอดถอน 

ก. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น้ัน 
 ข. นายอ าเภอ 

ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด   
 ง. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

จ. คณะกรรมการกลางการเลือกตัง้ 
807. คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องประกาศใหผู้้มสีิทธิ
ลงคะแนนเสียงทราบ หน่วยลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากี่วัน ก่อน
วันลงคะแนนเสียง 

ก. 5 วัน  ข. 10 วัน  ค.15 วัน 
ง. 20 วัน  จ. 30 วัน 

808 ในกรณีที่คณะกรรมการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนนเสียง
จะต้องประกาศการเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนนเสียงให้ทราบก่อนวัน
ลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ีวัน 

ก. 5 วัน   ข. 10 วัน  ค. 15 วัน 
ง. 20 วัน   จ. 30 วัน 

809. บุคคลใดเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าที่ลงคะแนนเสยีง 
ก. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ข. นายอ าเภอ 
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด   

 ง. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จ. คณะกรรมการกลางการเลือกตัง้ 

810. คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าที่
ลงคะแนนเสียงแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากี่คน 

ก. 4 คน  ข. 5 คน         ค. 6 คน 
 ง. 7 คน  จ. 8 คน 
811. หากประธานกรรมการประจ าที่ลงคะแนนเสียงไมม่าปฏิบตัิ
หน้าท่ีจะต้องท าอย่างไร 

ก. ให้รองประธานกรรมการปฏิบัตหิน้าท่ีแทน 
ข. ให้กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน

กรรมการแทน 
ค.  ให้คณะกรรมการเลือกตั้งแต่งตั้งปรานกรรมการแทน 
ง. ข้อ ก. และข้อ ข. 
จ.ถูกทุกข้อ 
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812 .ข้อใดเป็นหน้าท่ีของกรรมการประจ าที่ลงคะแนนเสียง 

ก. ด าเนินการในการลงคะแนนเสยีง   
ข. รักษาความเรยีบร้อยในการลงคะแนนเสยีง 
ค. นับคะแนนเสยีงในท่ีลงคะแนนเสียง   
ง. ข้อ ก.และข้อ ข. 
จ. ถูกทุกข้อ 

813 .การลงคะแนนเสยีงตามพ.ร.บ.นี้ต้องกระท าอย่างไร 
ก. ลงคะแนนโดยตรง   

 ข. ลงคะแนนโดยออ้อม 
ค. ลงคะแนนโดยตรงและโดยอ้อม  

 ง. ลงคะแนนโดยตรงและลับ 
จ. ลงคะแนนโดยตรงและโดยลับ 

814. บุคคลใดเป็นผู้ก าหนดลักษณะและขนาดของบัตรลงคะแนน
เสียงและหีบบัตรลงคะแนนเสยีง 

ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด    
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค. กรมการปกครอง    
ง. คณะกรรมการกลางการเลือกตัง้ 
จ. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

815 .หากเกิดการจลาจล จนท าให้ลงคะแนนเสียงในวันลงคะแนน
สียงไมไ่ด้บุคคลใดจะเป็นผู้ประกาศงดการลงคะแนนในหน่วยการ
ลงคะแนนเสียงน้ัน 

ก. คณะกรรมการประจ าท่ีลงคะแนนเสียง 
 ข. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ค. คณะกรรมการกลางการเลือกตัง้  
 ง. นายอ าเภอ 

จ. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
816. เมื่อกรรมการประจ าที่ลงคะแนนเสียงได้เปิดหีบบัตรแสดงให้
ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงดูว่าเป็นหีบเปล่าแล้ว ให้ท าบันทึกการ
ด าเนินการดังกล่าว โดยให้ผูม้ีสิทธิลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ีคน 
ซึ่งอยู่ในท่ีนั้น ลงลายมือช่ือในบันทึกด้วย 

ก. 1 คน  ข.  2 คน    ค. 3 คน 
 ง. 4 คน  จ. 5 คน 
816 บัตรตามข้อใดที่ไมส่ามารถใช้ในการลงคะแนนเสียงได้ 

ก. บัตรประจ าตัวประชาชน   
ข. บัตรประจ าตัวประชาชนท่ีหมดอายุ 
ค. บัตรข้าราชการ    
ง. ใบแทนบัตรประชาชนซ่ึงไม่มีรูปถ่าย 
จ. ผิดทุกข้อ 

817. เมื่อเหตุที่ท าให้ไม่อาจลงคะแนนเสียงได้นั้นสงบลงแล้ว บุคคล
ใดเป็นผู้ก าหนดวันลงคะแนนเสียงใหม่ 

ก. คณะกรรมการประจ าที่ลงคะแนนเสียง 
 ข. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ค. คณะกรรมการกลางการเลือกตัง้  
 ง. นายอ าเภอ 

จ. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

818. คระกรรมการเลือกตั้งจะต้องก าหนดวันลงคะแนนเสียงใหม่ 
ภายในกี่วันนับแต่วันท่ีได้ทราบว่าเหตุที่ท าให้ไม่อาจลงคะแนนเสียง
นั้นสงบลงแล้ว 

ก. 5 วัน  ข. 7 วัน  ค. 15 วัน 
ง. 30 วัน   จ. 45 วัน 

819. เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดวันลงคะแนนเสียง
ใหม่แล้วจะต้องประกาศก่อนวันลงคะแนนเสียงเป็นการล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าก่ีวัน 

ก. 5 วัน  ข. 7 วัน         ค. 15 วัน  
ง. 30 วัน    จ. 45 วัน 

820. เมื่อปิดการลงคะแนนเสยีง คณะกรรมการประจ าที่ลงคะแนน
เสียงจ้ะองท าอย่างไร 

ก. นับคะแนนเสียง ณ ที่ลงคะแนนเสียงนั้น โดย
เปิดเผยจนแล้วเสรจ็ 

ข. นับคะแนนเสียง ณ ท่ีลงคะแนนเสียงกลาง โดย
เปิดเผยจนแล้วเสร็จ 

ค.ปิดหีบบัตรแล้วส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ง. ปิดหีบบัตรแล้วส่งให้คณะกรรมการกลางการเลือกตั้ง 
จ. ข้อ ก.และข้อ ค. 

821. เมื่อบัตรเสยี คณะกรรมการประจ าทีล่งคะแนนเสียงจะต้อง
ลงลายมือช่ือก ากับไม่น้อยกว่าก่ีคน ในบัตรเสยีนั้น 

ก. 1 คน  ข. 2 คน   ค. 3 คน  
ง. 4 คน     จ. 5 คน 

822. เมื่อได้ผลการนับคะแนนทุกแห่งแล้ว บุคคลใดเป็นผู้ประกาศ
จ านวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียง 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค. นายอ าเภอ    

 ง. คณะกรรมการประจ าที่ลงคะแนนเสียง 
จ. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

823. การลงคะแนนเสยีงเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจาก
ต าแหน่ง หากมีผูม้าใช้สิทธิไม่ถึงจ านวนใด ท่ีจะมีผลให้การเข้าช่ือ
ถอดถอนบุคคลนั้นเป็นอันตกไป 

ก. ไม่ถึง 1 ใน 3 ของจ านวนผู้มีสทิธิลงคะแนนท้ังหมด 
ข. ไม่ถึง 1 ใน 3 ของจ านวนผู้มาลงคะแนนท้ังหมด 
ค. ไม่ถึง 2 ใน 3 ของจ านวนผู้มีสทิธิลงคะแนนท้ังหมด 
ง. ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนผู้มาลงคะแนนท้ังหมด 
จ. ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนผู้มสีทิธิลงคะแนนทั้งหมด 

824.สมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งถูกลงคะแนนเสียงถอดถอนจะพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อใด 

ก.  เมื่อผลการนับคะแนนเสียงเสรจ็สิ้น 
ข. นับแต่วันลงคะแนนเสียง 
ค. เมื่อมีการประกาศผลการนับคะแนนเสียง 
ง. เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งผลการ

ลงคะแนนมาใหผู้้นั้นทราบ 
จ. ผิดทุกข้อ 
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825. สมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นจะพน้จากต าแหน่ง เมื่อมผีลลงคะแนน
เท่าใด ที่เห็นว่าบุคคลนั้นไมส่มควรด ารงต าแหน่งต่อไป 

ก. มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งท้ังหมด 

ข. มีคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ที่มาลงคะแนนเสียง 

ค. มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งท้ังหมด 

ง. มีคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งหมด 

จ. มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง 
826. บุคคลใดเป็นผู้มสีิทธิยื่นค าคดัค้าน หากเห็นว่าการลงคะแนน
เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

ก. ผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้
 ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ค. นายอ าเภอ     
ง. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
จ. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

827. การยื่นค าร้องคัดค้านการลงคะแนนเสยีงท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมายจะต้องยื่นต่อบุคคลใด 

ก. นายอ าเภอ          
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค. คณะกรรมการกลางการเลือกตัง้   
ง. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
จ. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

828.การยื่นค าร้องคัดค้านการลงคะแนนเสยีงท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมายจะต้องยื่นภายในก่ีวันนับแต่วันท่ีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศผลการลงคะแนนเสียง 

ก. 5 วัน  ข. 7 วัน  ค. 15 วัน 
ง. 30 วัน  จ. 45 วัน 

829. บุคคลใดเป็นผู้ก าหนดระเบียบการพิจารณาการคัดค้านการ
ลงคะแนนเสียง 

ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด    
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค. คณะกรรมการการเลือกตั้ง   
ง. คณะกรรมการกลางการเลือกตัง้ 
จ. ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้น 

830. ระเบยีบวิธีพิจารณาการคัดคา้นการลงคะแนนเสยีงจะต้อง
ประกาศในท่ีใด 

ก. ราชกิจจานุเบกษา ข. กฎกระทรวง 
ค. ประกาศจังหวัด    
ง. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จ. ไม่มีข้อใดถูก 

831. หากผู้บังคับบัญชาขดัขวางการไปใช้สิทธิของผู้ใต้บังคับบัญชา 
บุคคลนั้นจะต้องรับโทษอย่างไร 

ก. ปรับไมเ่กินสี่หมื่นบาท    
ข.ปรับไมเ่กินห้าหมื่นบาท 
ค. ปรับไมเ่กินหนึ่งแสนบาท  
ง. จ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้ง

จ าท้ังปรับ 
จ. จ าคุกไมเ่กินสามปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้ง

จ าทั้งปรับ 
832. ผู้ใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรลงคะแนนเสียงมาลงคะแนนเสียง
จะต้องรับโทษเพียงใด 

ก. ปรับไมเ่กินหนึ่งแสนบาท  
ข. ปรับไมเ่กินสองแสนบาท  
ค. ปรับไมเ่กินสามแสนบาท 
ง. จ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ

ทั้งจ าท้ังปรับ 
จ. จ าคุกไมเ่กินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือ

ทั้งจ าทั้งปรับ 
833 บุคคลใดจงใจท าให้บัตรลงคะแนนเสียงซึ่งเป็นบตัรเสียใหเ้ป็น
บัตรทีใ่ช้ได้จะมีความผิดเช่นไร 

ก. ไม่มีความผดิ     ข. ปรับไมเ่กินหนึ่งแสนบาท 
            ค. จ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือ
ทั้งจ าท้ังปรับ 

ง. จ าคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไมเ่กนิหนึ่งแสนบาทหรือท้ัง
จ าทั้งปรับ 

จ. จ าคุกไมเ่กินสามปี หรือปรบัไมเ่กินหกพันบาทหรือท้ัง
จ าทั้งปรับ 
834. หากกรรมการประจ าทีล่งคะแนนเสียงจงใจรวมคะแนนให้ผดิ
ไปกรรมการผู้นั้นจะมีความผิดอย่างไร 

ก.  จ าคุกหน่ึงปีถึงสิบปี และปรบัหนึ่งหมื่นบาทถึงสอง
แสนบาท 

ข.  จ าคุกแปดเดือนถึงสิบปี และปรับหนึ่งหมื่นบาทถึง
สองแสนบาท 

ค.  จ าคุกเจ็ดเดือนถึงสิบปี และปรับสองหมื่นบาทถึง
หนึ่งแสนบาท 

ง.  จ าคุกหกเดือนถึงสิบปี และปรับหนึ่งหมื่นบาทถึง
สองแสนบาท 

จ.  จ าคุกสิบปีและปรับสองแสนบาท 
835. ในขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยังมไิด้ควบคมุและ
ด าเนินการจัดหรือให้มีการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถิ่น ดังนั้น
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการด าเนินการจดั
ให้มีการลงคะแนนเสยีงถอดถอน ในกรุงเทพมหานครจะเป็น
อ านาจหน้าที่ของบุคคลใด 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
ข. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ค. ปลัดกรุงเทพมหานคร   

 ง. กรมการปกครอง 
จ. ไม่มีข้อถูก 
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836.บุคคลใดเป็นผูร้ักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

ก. ประธานคณะกรรมการกรเลือกตั้ง   
ข. นายกรัฐมนตร ี
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
ง. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จ. คณะกรรมการกลางการเลือกตัง้ 

837. ในกรณีกรุงเทพมหานคร การเข้าช่ือเพื่อให้มีการลงคะแนน
เสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ยื่นต่อ
ใคร 
 ก. นายกรัฐมนตร ี    
 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย    
            ง. ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
 จ. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
838. ในจังหวัดอื่น ยกเว้นกรุงเทพมหานคร การเข้าช่ือเพื่อให้มีการ
ลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ให้ยื่นต่อใคร 
 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
            ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด   
 ง. ประธานสภาท้องถิ่น 
 จ. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
839. การเข้าช่ือเพื่อให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีหลกัเกณฑ์อย่างไร 
 ก. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เกิน 100,000 คน ต้องมีผู้เข้าช่ือไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนผู้มีสทิธิเลือกตั้ง 
 ข. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกิน 100,000 คน แต่ไมเ่กิน 500,000 
คน ต้องมีผู้เข้าช่ือไม่น้อยกว่า 25,000 คน 
 ค. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกิน 500,000 คน แต่ไมเ่กิน 
1,000,000 คน ต้องมีผู้เข้าช่ือไม่นอ้ยกว่า 30,000 คน 
 ง. ผู้มีสิทธิเลือกต้ังเกิน 1,000,000 คน ต้องมีผู้เข้าชื่อ
ไม่น้อยกว่า 30,000 คน 
 จ. ไม่มีข้อใดถูก 
840. ใครเป็นผูม้ีหน้าที่ด าเนินการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอด
ถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู้บรหิารท้องถิ่น 
 ก. กระทรวงมหาดไทย  ข. จังหวัด
 ค. อ าเภอ          ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
            จ. คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
841. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดไดร้ับค าร้องขอให้มีการลงคะแนนเพื่อ
ถอดถอนผู้สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จะด าเนินการ
อย่างไร 
 ก. ส่งค าร้องขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นที่ถูกร้อง  

ข. ส่งค าร้องขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ส่งค าร้องขอให้อธิบดีกรมการปกครอง 
 ง. ส่งค าร้องขอให้อธิบดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
 จ. ไม่มีข้อใดถูก 

พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจ 

 
842 . ข้อใดมิใช่ผู้รักษาการพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 

ก. นายกรัฐมนตรี  
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ง. รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี 
จ. ผิดทุกข้อ 

843. บุคคลใดมใิช่กรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  
ข. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลัง  
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ง.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จ.  อธิบดีกรมการปกครอง 

844. บุคคลใดเป็นเลขานกุารคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 
ข. อธิบดีกรมการปกครอง 
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ง. ปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
จ. หัวหน้าส านกังานคณะกรรมการการกระจาย

อ านาจให้แกอ่งคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 
845. ข้อใดมใิช่อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก. จัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ 

ข. ก าหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตาม
อ านาจและหน้าที่ระหวา่งรฐักับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระหว่างองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

ค. ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่าง
รัฐกับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดว้ยกันเอง  
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ง. ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถา่ยโอนภารกิจ
จากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ. จัดสรรเงินอดุหนนุเพือ่ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
846.  ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับหน่วยงานใด 

ก. ส านกังานปลัดส านกันายกรัฐมนตรี  
ข. กระทรวงมหาดไทย 
ค. กระทรวงการคลัง 
ง. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 
จ. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

847. ข้อใดมใิช่ทีม่ารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ก. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ข. ภาษีบ ารุงท้องที ่
ค. ภาษีป้าย 
ง. ภาษีมูลคา่เพิ่ม 
จ. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้พักในโรงแรม 

848. ในการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ถา้มีกฎหมายใดบัญญัติไวใ้นลักษณะที่เป็น
ผลท าให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจด าเนินการตาม
อ านาจและหน้าที่ได้ดว้ยตนเอง หรือมีลักษณะเป็นการซ้ าซ้อน
กับการปฏิบัติหน้าทีใ่นการให้บรกิารสาธารณะระหวา่งรฐักับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระหว่างองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นดว้ยกัน และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้มีการ
แก้ไขกฎหมายนั้น คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการอยา่งไร 

ก. รายงานต่อรัฐมนตรีเพื่อด าเนนิการให้มกีาร
แก้ไขกฎหมาย 

ข. รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการใหม้ีการ
แก้ไขกฎหมาย 

ค. รายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อด าเนินการ
ให้มีการแก้ไขกฎหมาย 

ง. รายงานต่อปลัดกระทรวงการคลังเพื่อด าเนินการให้
มีการแก้ไขกฎหมาย 

จ. รายงานต่อนายกรฐัมนตรีเพือ่ด าเนินการให้มีการ
แก้ไขกฎหมาย 

849.  ข้อใดมใิช่สาระส าคัญของการจดัท าแผนปฏิบัติการเพื่อ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจตามแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ก. ก าหนดรายละเอียดของอ านาจหน้าที่ในการ
ให้บริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
จะต้องกระท า  

ข. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธดี าเนินการในการจดัสรร
สัดส่วนภาษีและอากร  

ค. รายละเอียดเกีย่วกับการเสนอให้แก้ไขหรือจัดให้มี
กฎหมายทีจ่ าเป็น 

ง.จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

จ. ก าหนดแผนงานโครงการและงบประมาณที่จะ
ถ่านโอนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
850.  เมื่อคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จดัท าแผนปฏิบัติการแล้ว จะต้อง
ด าเนินการอยา่งไร 
      ก. เสนอนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ แล้วรายงานต่อ
คณะรัฐมนตรเีพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บงัคับต่อไป 

ข. เสนอรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยให้ความ
เห็นชอบ แล้วรายงานต่อนายกรฐัมนตรีเพื่อประกาศในราชกจิจา
นุเบกษาใช้บังคับต่อไป 

ค. เสนอรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลังให้ความ
เห็นชอบ แล้วรายงานต่อนายกรฐัมนตรีเพื่อประกาศในราชกจิจา
นุเบกษาใช้บังคับต่อไป 

ง. เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ แลว้
รายงานต่อรัฐสภาเพือ่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้
บังคับตอ่ไป 

จ. ผิดทุกข้อ 
851.. คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต้องพิจารณาทบทวนการก าหนดอ านาจและหน้าที่
และการจดัสรรรายได้ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายหลังที่
ได้ด าเนินการตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไปแล้ว ภายในก าหนดระยะเวลาใด 

ก. ทุกระยะเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันที่มีการก าหนด
อ านาจและหน้าที่หรือวันที่มีการจัดสรรรายได้  

ข. ทุกระยะเวลาไม่เกินสามปีนับแต่วันที่มีการก าหนด
อ านาจและหน้าที่หรือวันที่มีการจัดสรรรายได้ 
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ค. ทุกระยะเวลาไม่เกินส่ีปีนับแตว่ันท่ีมีการก าหนด
อ านาจและหน้าที่หรือวันที่มกีารจัดสรรรายได้ 

ง. ทุกระยะเวลาไม่เกนิห้าปนีบัแต่วนัที่มกีาร
ก าหนดอ านาจและหน้าทีห่รือวันที่มีการจดัสรรรายได้ 

จ. ทุกระยะเวลาไม่เกินหกปีนับแต่วันท่ีมีการก าหนด
อ านาจและหน้าที่หรือวันที่มกีารจัดสรรรายได้ 

852. พระราชบญัญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีผล
บังคับใช้ เมื่อ  
       ก. 18 กันยายน 2542      ข. 18 ตุลาคม 2542  
        ค. 18 พฤศจิกายน 2542  ง. 18 ธันวาคม 2542    
        จ. ผิดทุกข้อ 
853. ผู้รักษาการตามพระราชบญัญัตินี้ไดแ้ก่  
      ก. นายกรัฐมนตรี   ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย        
      ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
      ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก          จ. ถูกทุกข้อ 
854. ผู้ใดเป็นประธานกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ก. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปน็ประธาน 
       ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
      ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
      ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก  
      จ. ผิดทุกข้อ 
855. กรอบแนวคิดการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการใด 
     ก. ด้านความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายและการ
บริหารจัดการ 
     ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น  
      ค. ด้านประสิทธิภาพการบริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
      ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก            จ. ถูกทุกข้อ 
856. วัตถปุระสงค์ของแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคือข้อใด 
      ก. เพื่อใหม้ีการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  
      ข. ก าหนดกรอบทิศทางและแนวทางการกระจายอ านาจสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชดัเจน 
     ค. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ  
     ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก           จ. ถูกทุกข้อ 

857. พระราชบญัญตัิฯ ประกอบด้วยบทบญัญตัิรวมทั้งส้ินกี่
มาตรา 
      ก. 34 มาตรา       ข. 35 มาตรา     ค. 36 มาตรา 
       ง. 37 มาตรา       จ. 38 มาตรา 
858. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตามพ.ร.บ.ฉบับนี้ หมายความ
ว่า 
     ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     ข. เทศบาล              ค. องค์การบริหารส่วนต าบล  
     ง. กรุงเทพมหานคร      จ. ถูกทุกข้อ 
859. คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมทีั้งส้ินกี่คน 
     ก. 33 คน          ข. 34 คน       ค. 35 คน 
     ง. 36 คน             จ. 37 คน 
860. ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดหน่วยงานใด 
    ก. สังกัดส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี   
   ข. ส านักงานรัฐมนตรี  
   ค. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น  
   ง. กรมการปกครอง                   จ. ไม่มขี้อใดถูก 
861. แผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นแผนที่ก าหนดกรอบแนวคิด เป้าหมาย และแนวทางการ
กระจายอ านาจ ให้เป็นไปตามบทบัญญตัิมาตราใด แหง่
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
      ก. มาตรา 30        ข. มาตรา 31         ค. มาตรา 32   
     ง. มาตรา 33         จ. มาตรา 34  
862. ผู้ใดเป็นเลขานุการคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ก. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
      ข. หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ค. อธิบดีกรมการปกครอง 
     ง. เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  
     จ. ไม่มขี้อใดถูก 
863. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒมิีวาระคราวละกี่ป ี
     ก. 4 ปี และอาจได้รับการสรรหาได้อีกแต่ไม่เกิน 2 วาระ
ติดต่อกัน    
     ข. 5 ปี และอาจได้รับการสรรหาได้อีกแตไ่ม่เกิน 2 วาระ
ติดต่อกัน     



                                                                                         - 77 - 
 
      ค. 6 ปี และอาจได้รับการสรรหาได้อีกแต่ไม่เกิน 2 วาระ
ติดต่อกัน     
      ง. 7 ปี และอาจได้รับการสรรหาได้อีกแต่ไม่เกิน 2 วาระ
ติดต่อกันประธานสมชัชาแห่งชาติ    
      จ. ผิดทุกข้อ 
864. คุณสมบัตขิองผู้ทรงคุณวุฒกิ าหนดไว้ว่า 
      ก. อายุไมต่่ ากว่า 35 ปีบริบรูณ์ 
      ข. สัญชาติไทย ค. เชื้อชาตไิทย  
       ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก                       จ. ถูกทุกข้อ 
865. ใครเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์และวธิีการสรรหา
ผู้ทรงคุณวฒุิในคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ก. ประธานองคมนตรี     
     ข. ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาต ิ
     ค. ประธานสภานิตบิัญญตัิแห่งชาติ  
     ง. นายกรัฐมนตรี                      จ. ผิดทุกข้อ 
866. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นสมาชิก
ร่างรัฐธรรมนูญ คือใคร 
       ก. นายกรัฐมนตรี   
       ข. ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ 
       ค. ประธานองคมนตรี  
       ง. ประธานสมัชชาแห่งชาติ           จ.ไมม่ขี้อใดถูก 
867. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
ตามพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
      ก. อบจ.    ข. เมืองพทัยา  ค. เทศบาล  
       ง. สภาต าบล    จ. กทม. 
868. รมต.หรือบุคคลทีม่ีต าแหนง่ตามข้อใดไม่ใช่ผูม้ีอ านาจ
รักษาการตามพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
      ก. ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ    
     ข. นายกรัฐมนตร ี
     ค. รมต.กระทรวงมหาดไทย  
     ง. รมต.กระทรวงการคลัง 
     จ. ไม่มขี้อใดถูก 
869. ผู้รักษาการตามพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจออก
กฎหมายหรือระเบยีบปฏิบตัิตามข้อใด 
     ก. พ.ร.ก.   ข. พ.ร.บ.   ค. พ.ร.ฎ.  
      ง. กฎกระทรวง ระเบียบ  จ. ไมม่ีข้อใดถูก 

870. คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในระดับจังหวัดมีจ านวนเท่าใด 
       ก. 12 คน       ข. 15 คน     ค. 18 คน   
     ง. 21 คน      จ. 24 คน 
871. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการ
กระจายอ านาจระดับจงัหวัด ด าเนินการตามข้อใด 
      ก. ให้ประชาชนในท้องถิ่นนัน้เลือก   
      ข. ให้ผู้บริหาร อปท.เลือกกันเอง 
     ค. ให้คณะกรรมการกระจายอ านาจเป็นผู้คัดเลือก 
     ง. ข้อ ก.และ ข. ถูก     จ. ผิดทุกข้อ 
872. คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามพ.ร.บ.ฉบบันี้ ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒแิละผู้แทน
อปท. มีวาระคราวละกี่ป ี
      ก. 2 ปี   ข. 3 ปี      ค. 4 ปี   
      ง. 5 ปี   จ. 6 ป ี
873. การประชมุคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีคณะกรรมการมาประชุมจ านวน
เท่าใดจงึถือเป็นองค์ประชุม 
     ก. ไม่น้อยกว่า 12 คน     ข. ไม่น้อยกว่า 15 คน   
      ค. ไม่น้อยกว่า 18 คน     ง. ไม่น้อยกว่า 21 คน   
     จ. ไม่น้อยกว่า 24 คน 
874. ข้อใดไม่ใช่อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
      ก. เสนอแนะต่อ ครม.เร่ืองการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.  
      ข. จัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับท้องถิ่นและ
ท้องถิ่นกันเอง  
     ค. ปรับปรงุสัดส่วนภาษแีละอากรระหว่างรัฐกับ อปท.  
       ง. จัดสอบบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น   
     จ. ถูกทุกข้อ 
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พรบ.องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
875. การจัดตั้ง อบต.ต้องท าหรือตราเป็นกฎหมายใด 

ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ค. กฎกระทรวง 
ง. พระราชกฤษฎีกา 
จ. พระราชบัญญัต ิ                                                                

876. ในการรวม หรือยุบรวม อบต. ข้อใดกล่าวไม่ถกูต้อง 
ก. อบต.อาจรวมกับ อบต.ที่มเีขตติดต่อกันภายในเขต

อ าเภอเดยีวกัน 
ข. อบต.อาจรวมกับหน่วยการบรหิารส่วนท้องถิ่นอื่นที่

มีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกัน 
ค. ให้ มท.ประกาศยุบรวม สภาต าบลและ อบต.ที่มี

จ านวนประชากรท้ังหมดไม่ถึง 2,000 คน กับ อบต.อื่น หรือ
ท้องถิ่นอื่นท่ีมีเขตตดิต่อกันภายในเขตอ าเภอเดยีวกัน 

ง. กระทรวงมหาดไทยอาจไมยุ่บรวม อบต.ที่มีจ านวน
ประชากรไม่ถงึสองพันคนที่มีพื้นที่เป็นเกาะ 

จ. กระทรวงมหาดไทยอาจไม่ยุบรวม อบต.ที่มี
จ านวนประชากรไม่ถึงสองพนัคนที่มีพืน้ที่เป็นชายแดน    
877. ในการจัดตั้ง อบต.ขึ้นเป็นเทศบาล ข้อใดกล่าวถูกตอ้ง 

ก. ต้องมีจ านวนประชากรตั้งแต่เจ็ดพันคนขึ้นไป 
ข. ต้องมีรายได้ไม่ต่ ากวา่ 12 ล้านบาท ใน

ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ค. ท าเปน็ประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
ง. เป็น อบต.ท่ีเป็นที่ตั้งของที่วา่การอ าเภอ 
จ. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

878. อบต.ประกอบด้วย 

ก. สมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. 
ข. สภา อบต. และนายก  อบต. 
ค. สมาชิกสภา อบต. และผู้บริหาร อบต. 
ง. สภา อบต. และผู้บริหาร อบต.  
จ. ประธานสภา และนายก อบต. 

879. สภา อบต. ประกอบดว้ย 
ก. สมาชิกสภา อบต.ที่ได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่
ละหมู่บ้าน  หมู่บ้านละ   1 คน  
ข. สมาชิกสภา อบต.ที่ได้รับเลือกตั้งจากราษฎร
ในแต่ละหมูบ่้าน  หมู่บ้านละ   2 คน 

ค. สมาชิกสภา อบต.ที่ได้รับเลือกตั้งจากราษฎร อบต.
ละ   12 คน 
ง. สมาชิกสภา อบต.ที่ได้รับเลือกตั้งจากราษฎร อบต. 
ละ   18 คน 
จ. สมาชิกสภา อบต.ที่ได้รับเลือกตั้งจากราษฎร อบต. 
ละ 24 คน 

890. ข้อใดมใิช่อ านาจหน้าที่ของ สภา อบต. 
ก. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต.   
ข. พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต.  
และร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 
ค.พิจารณาและให้ความเหน็ชอบการบรรจุแต่งตัง้
ลูกจ้างของ อบต. 
ง. ควบคมุการปฏิบัตงิานของนายก อบต.ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา ข้อบัญญัติ 
ระเบียบ  และข้อบังคับของทางราชการ 
จ. ผิดทุกข้อ 

891. ข้อใดมใิชคุ่ณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต. 
    ก.มีชื่อในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านของต าบลที่
สมัครเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจนถึง
วันรับสมัครเลือกตั้ง 
      ข. ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต  
     ค. พ้นจากต าแหน่งสมาชกิสภาต าบล  สมาชกิสภา
ท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รอง
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตมุีส่วนได้เสียไม่วา่ทางตรง
หรือทางอ้อมในสัญญาหรือ  กิจการที่กระท ากับสภา
ต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับ
ถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
     ง. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องหา้มประการ
อื่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชกิสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
    จ. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชกิสภา
ต าบล สมาชกิสภาท้องถิน่ ผู้บริหารท้องถิน่ หรือ
สมาชกิรัฐสภา 

892. สมาชิกภาพของสมาชิกสภา อบต.ส้ินสุดลงเมื่อ 
     ก. ลาออกโดยย่ืนหนังสอืลาออกต่อนายอ าเภอ 
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       ข.ลาออกโดยยื่นหนงัสือลาออกต่อผู้วา่ราชการ
จังหวดั 
      ค. ลาออก  โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายก อบต. 
      ง. ลาออก  โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภา 
อบต. 
        จ. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อเลขานุการสภา 
อบต. 

893. ในการลงมติถอดถอนสมาชิกสภา อบต. ต้องใช้คะแนน
เสียงเทา่ใดของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ท่ีมาลงคะแนนเสียง 

       ก. หน่ึงในสาม          ข. สองในสาม 
     ค. สามในสี่            ง. ส่ีในห้า              
     จ. มากกวา่กึ่งหน่ึง 

894. ประธานสภา อบต. และรองประธานสภา อบต. มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งเทา่ใด 

       ก. หน่ึงป ี                ข. สองป ี
         ค. สามปี                ง. ส่ีปี 
       จ. ตามอายุของสภา  

895. ใครเป็นผู้แตง่ตัง้ประธานสภา อบต. 
     ก. นายก อบต. ตามมติของสภา 
    ข. นายอ าเภอตามมตขิองสภา  
     ค. ผู้ว่าราชการจงัหวดัตามมติของสภา 
     ง. ไม่ต้องแตง่ตั้ง เป็นไปตามมติสภา 
    จ. ผิดทุกข้อ 

896.ข้อใดมใิช่เหตุแห่งการพ้นจากต าแหน่งของประธานสภา 
อบต.และ รองประธานสภา อบต. 

      ก. ลาออก  โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ 
     ข. ส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภา อบต. 
     ค. ผู้ว่าราชการจงัหวดัสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง  
    ง. นายอ าเภอสั่งให้พน้จากต าแหน่ง 
     จ. ผิดทุกข้อ 

897. เมื่อต าแหน่งประธานหรือรองประธานสภา อบต.วา่งลงเพราะ
เหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ให้มกีารเลือกประธานหรือรอง
ประธานสภา อบต.แทนต าแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน 

    ก. สิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนัน้ว่างลง  
   ข. สิบห้าวนันบัแต่วนัที่ต าแหน่งนัน้ว่างลง  
   ค. ยี่สิบวันนับแต่วันท่ีต าแหน่งนั้นว่างลง 
   ง. สามสิบวันนับแต่วันท่ีต าแหน่งนั้นว่างลง 
   จ. ส่ีสิบห้าวันนับแต่วันท่ีต าแหน่งนั้นว่างลง 

898. ในปีหน่ึงใหม้ีสมัยประชมุสามัญ ของสภา อบต. กี่สมยั 
      ก. สองสมัย     ข. สามสมัย         ค. ส่ีสมัย 
      ง. ห้าสมัย        
     จ. สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภา อบต.
จะก าหนด แตต่้องไม่เกนิ สี่สมัย  

899. นายอ าเภอต้องก าหนดให้สมาชกิสภา อบต. ด าเนินการ
ประชุมสภา อบต.ครั้งแรกภายในกี่วัน 

     ก. สิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตัง้สมาชิก
สภา อบต.  
   ข. สิบห้าวนันบัแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา อบต.  
    ค. ยี่สิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตัง้สมาชิก
สภา อบต.  
    ง. สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตัง้
สมาชิกสภา อบต.  
    จ. สามสิบวันนับแต่วันเลือกตัง้สมาชิกสภา อบต. 

900. สมัยประชุมสามัญสมัยหนึง่ๆ ให้มกี าหนดไมเ่กินกีว่ัน 
       ก. เจ็ดวัน                      ข. สิบห้าวัน  

       ค. ยี่สิบวัน                     ง. สามสิบวัน 
       จ. ส่ีสิบห้าวัน 

901. ในกรณีท่ียังไม่มีประธานสภา หรือประธานสภา ไม่เรียก
ประชุม กฎหมายก าหนดใหใ้ครเป็นผู้เรียกประชุม  

     ก. นายก อบต.                ข. รองประธานสภา อบต. 
     ค. เลขานุการสภา           ง. นายอ าเภอ 

     จ. ผู้ว่าราชการจงัหวดั 
902. สภา อบต.เลือกเลขานุการสภา อบต.จากบุคคลใด 

    ก. ปลัด อบต.หรือ สมาชกิสภา อบต. 
     ข. พนักงานส่วนต าบลหรือ สมาชกิสภา อบต. 
     ค. สมาชิกสภา อบต. 
    ง. ปลัด อบต.  
    จ. พนักงานส่วนต าบล 

903. ข้อใดมใิชคุ่ณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตัง้เป็นนายก อบต.  

ก. มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
ข. ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชกิสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชกิรัฐสภา 

ค. ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต  
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ง. พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภา
ท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือเลขานุการ หรือที่ปรึกษา ของผู้บริหารท้องถิ่นเพราะ
เหตุที่มีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือ
กิจการท่ีกระท ากับองคก์รปกครองส่วน  ท้องถิ่นยงัไม่ถงึห้าปีนับ
ถึงวันรับสมคัรเลือกตัง้ 

จ. ไม่เป็นข้าราชการบ านาญ 
904. ข้อใดกล่าวไม่ถกูต้อง 

ก. นายก อบต.ด ารงต าแหน่งนับแต่วันเลือกตั้ง 
ข. นายก อบต.มีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละส่ีปีนับแต่
วันเลือกตัง้  
 ค. ในกรณีนายก อบต.ด ารงต าแหน่งไม่ครบ
ระยะเวลาสี่ปีไม่ถือว่าเปน็หนึง่วาระ 
 ง. ในกรณีนายก อบต.ด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลา
ส่ีปใีหถ้ือวา่เป็นหน่ึงวาระ 
 จ. นายก อบต.จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสอง
วาระไม่ได้   

905. นายก อบต.อาจแตง่ตัง้รองนายก อบต.ซึง่มใิช่สมาชกิสภา 
อบต. ได้ไม่เกินกี่คน 

    ก. สองคน           ข. สามคน 
      ค. ส่ีคน               ง.  ห้าคน 
     จ. หกคน 

906. นายก อบต.อาจแต่งตั้งเลขานุการนายก อบต. จากบุคคลใด 
       ก. สมาชิกสภา อบต. 
      ข. พนักงานส่วนต าบล 
    ค. บุคคลอืน่ที่มิใชส่มาชิกสภา อบต. หรือ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐที่มีคณุสมบัตติามทีก่ าหนด 
    ง. ปลัด  อบต. 
    จ. ผิดทุกข้อ 

907. ก่อนนายก อบต.เข้ารับหน้าที่ประธานสภา อบต.ต้องเรียก
ประชุมสภา อบต.เพื่อให้นายก อบต. 
แถลงนโยบายต่อสภา อบต. โดยไม่มีการลงมติ  ภายในกี่วัน 

ก. สิบห้าวันนับแต่วันเลือกตัง้นายก อบต. 
ข. สิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายก 
อบต. 
ค. สามสิบวันนับแตว่ันเลือกตัง้นายก อบต. 
ง. สามสิบวันนับแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้ง
นายก อบต. 

จ. ส่ีสิบห้าวันนับแต่วันเลือกตัง้ 
908. สมาชิกสภา อบต.จ านวนเท่าใด  มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติ
ขอเปิดอภิปรายทัว่ไปในที่ประชมุสภา อบต.  เพื่อให้นายก อบต.
แถลงข้อเทจ็จริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการ
บริหาร อบต.โดยไม่มีการลงมต ิ

ก. ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจ านวนสมาชกิสภา 
อบต.ทั้งหมดเท่าที่มอียู ่
ข. ไม่น้อยกว่าหน่ึงในส่ีของจ านวนสมาชิกสภา อบต.
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่
ค. ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชกิสภา 
อบต.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่
ง. ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนสมาชิกสภา อบต.
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่
จ. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภา อบต.ทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่ 

909. ข้อใดมใิช่อ านาจหน้าที่ของ นายก อบต. 
ก. ก าหนดนโยบายโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย  และ

รับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต.ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  นโยบาย  แผนพัฒนา อบต.  ข้อบัญญัติ  ระเบียบ  
และข้อบังคับของทางราชการ 

ข. ส่ัง  อนุญาต  และอนุมัติเกีย่วกับราชการของ อบต. 
ค. แต่งตั้งและถอดถอนรองนายก อบต.และเลขานุการ
นายก อบต. 
ง. วางระเบียบเพื่อให้งานของสภา อบต.เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
จ. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบญัญัติองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 

910. ในกรณีท่ีนายก อบต.ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  บุคคลใดเป็น
ผู้รักษาราชการแทน   

ก. รองนายก อบต.ตามล าดับที่นายก อบต.แต่งตัง้ไว้  
ข. ปลัด อบต.กรณีไม่มีรองนายก อบต. หรือมีแต่ไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ค. ประธานสภา อบต. 
ง.  รองปลัด อบต. 
จ. ถูกทั้งขอ้ ก. และข้อ ข.  

911. บุคคลใดที่ นายก อบต.ไม่สามารถมอบอ านาจให้เป็นผู้
ปฏิบัติราชการแทนนายก อบต.ได้ 

ก. รองนายก อบต. 
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ข. เลขานุการนายก อบต. 
ค. ปลัด อบต. 
ง. รองปลัด อบต.  
จ. ผิดทุกข้อ 

912. เมื่อมีข้อสงสัยเกีย่วกับความเป็นนายก อบต.ส้ินสุดลง 
เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม บุคคลใดเป็นผู้มี
อ านาจสอบสวนและวินิจฉัย 

ก. นายอ าเภอ 
ข. ผู้ว่าราชการจงัหวดั 
ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
จ. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

913. ในการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่บุคคลใดไม่ถือวา่เป็น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ก. นายก อบต. 
ข. รองนายก อบต. 
ค. เลขานุการนายก อบต. 
ง. สมาชิกสภา อบต. 
จ. เลขานุการสภา อบต. 

914. บุคคลใดไมม่ีอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบัญญัติ 
อบต.    
              ก. นายก อบต.  

ข. รองนายก อบต.  
ค. ประธานสภา อบต. 
ง. ปลัด อบต.  
จ. พนักงานส่วนต าบลซึง่ นายก อบต.แต่งตัง้ 

915. สภา อบต.เลือกเลขานุการสภา อบต.จากบุคคลใด 
      ก. ปลัด อบต.หรือ สมาชิกสภา อบต. 
     ข. พนักงานส่วนต าบลหรือ สมาชิกสภา อบต. 
     ค. สมาชิกสภา อบต.        ง. ปลัด อบต.  
     จ. พนักงานส่วนต าบล 
916. นายก อบต.อาจแต่งตัง้รองนายก อบต.ซึ่งมิใช่สมาชิกสภา 
อบต. ได้ไม่เกินกี่คน 
     ก. สองคน             ข. สามคน            ค. ส่ีคน   
    ง.  ห้าคน               จ. หกคน 
917. เมื่อมขี้อสงสัยเกี่ยวกบัความเป็นนายก อบต.ส้ินสุดลง 
เน่ืองจากขาดคุณสมบตัิหรือมีลักษณะต้องห้าม บุคคลใดเป็นผู้
มีอ านาจสอบสวนและวินิจฉยั 
         ก. นายอ าเภอ                  ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

       ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
       ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
       จ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
918. บุคคลใดไมม่ีอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบัญญตัิ 
อบต.    
      ก. นายก อบต.              ข. รองนายก อบต.   
      ค. ประธานสภา อบต. 
      ง. ปลัด อบต.   
      จ. พนักงานส่วนต าบลซึ่ง นายก อบต.แต่งตัง้ 
919. ในการปฏิบตัิการตามอ านาจหน้าทีบุ่คคลใดไม่ถือว่าเป็น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
       ก. นายก อบต.             ข. รองนายก อบต. 
        ค. เลขานุการนายก อบต. 
       ง. สมาชิกสภา อบต.       จ. เลขานุการสภา อบต. 
920. ข้อใดต่อไปนี้ คือคุณสมบตัขิองผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้
เป็นนายก อบต.  
       ก. มีอายไุมต่่ ากว่า 30 ปบีริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
       ข. ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
       ค. ไม่เป็นผูม้ีพฤติกรรมในทางทจุริต หรือพ้นจาก
ต าแหนง่สมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผูบ้ริหาร
ท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
เลขานุการหรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตทุี่มี
ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการ
ที่กระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถงึห้าปีนบัถึงวัน
รับสมัครเลือกตั้ง  
        ง. ข้อ ก.และ ข. ถูก               จ. ถูกทุกขอ้ 
921. กรณีใดดังต่อไปนี้ ไม่ถูกตอ้งเกี่ยวกับการพ้นจากต าแหน่ง
ของนายก อบต.  
     ก. ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ 
     ข. ถูกค าพพิากษาถงึที่สุดให้จ าคุก 
     ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังใหพ้้นจากต าแหน่ง เพราะกระท า
การฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน 
      ง. นายอ าเภอสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง เพราะละเลยไม่
ปฏิบัติตามหรือปฏบิัติการไมช่อบด้วยกฎหมาย   
    จ. ผิดทุกข้อ 
922. การจัดตั้ง อบต.ต้องท าหรอืตราเป็นกฎหมายใด 
     ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทย  
    ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ค. กฎกระทรวง             ง. พระราชกฤษฎีกา  
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    จ. พระราชบัญญัต ิ
923. ในการจัดตั้ง อบต.ขึ้นเป็นเทศบาล ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
     ก. ต้องมจี านวนประชากรตัง้แต่เจ็ดพันคนขึ้นไป 
     ข. ต้องมีรายไดไ้มต่่ ากว่า 12 ล้านบาท ในปีงบประมาณที่
ผ่านมา 
      ค. ท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
     ง. เป็น อบต.ที่เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอ าเภอ  
     จ. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
924. อบต.ประกอบด้วย 
    ก. สมาชิกสภาอบต.และนายก อบต.       
     ข. สภา อบต. และนายก  อบต. 
    ค. สมาชิกสภา อบต. และผูบ้ริหาร อบต.  
    ง. สภา อบต. และผู้บริหาร อบต.  
    จ. ประธานสภา และนายก อบต. 
925. สภา อบต. ประกอบด้วย 
     ก. สมาชิกสภา อบต.ที่ได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละ
หมู่บ้านหมูบ่้านละ   1 คน  
     ข. สมาชิกสภา อบต.ที่ได้รับเลือกต้ังจากราษฎรในแต่
ละหมู่บา้น  หมูบ่้านละ   2 คน 
    ค. สมาชิกสภา อบต.ที่ได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละ
หมู่บ้านหมูบ่้านละ   3 คน 
    ง. สมาชิกสภา อบต.ที่ได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละ
หมู่บ้านหมูบ่้านละ   4 คน 
     จ. สมาชิกสภา อบต.ที่ได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละ
หมู่บ้านหมูบ่้านละ   5 คน 
926. สมาชิกภาพของสมาชิกสภา อบต.ส้ินสุดลงเมื่อ 
       ก. ลาออก  โดยยื่นหนังสอืลาออกต่อนายอ าเภอ 
      ข. ลาออก  โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
      ค. ลาออก  โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายก อบต. 
      ง. ลาออก  โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภา อบต. 
      จ. ลาออก  โดยยื่นหนงัสือลาออกต่อเลขานุการสภา อบต. 
927. ประธานสภา อบต. และรองประธานสภา อบต. มีวาระ
การด ารงต าแหน่งเท่าใด 
      ก. หนึ่งปี            ข. สองปี               ค. สามปี  
      ง. ส่ีป ี               จ. ตามอายขุองสภา 
928. ใครเป็นผูแ้ต่งตั้งประธานสภา อบต. 
      ก. นายก อบต. ตามมตขิองสภา  
      ข. นายอ าเภอตามมติของสภา  
      ค. ผู้ว่าราชการจงัหวัดตามมติของสภา 
      ง. ไมต่้องแต่งตั้ง เป็นไปตามมติสภา 
       จ. ผิดทุกข้อ 

929. ในปหีนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ ของสภา อบต. กี่สมัย 
     ก. สองสมัย           ข. สามสมัย          ค. ส่ีสมัย  
     ง. ห้าสมยั                  
       จ. สองสมัยหรือหลายสมยัแล้วแต่มติสภา อบต.จะ
ก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมยั  
930. สมัยประชุมสามัญสมยัหนึง่ๆ ใหม้ีก าหนดไม่เกินกี่วัน 
      ก. เจ็ดวัน                     ข. สิบห้าวัน     ค. ยี่สิบวัน 
      ง. สามสิบวัน จ. ส่ีสิบห้าวัน 
931. นายก อบต.อาจแต่งตัง้เลขานุการนายก อบต. จากบุคคล
ใด 
      ก. สมาชิกสภา อบต.           ข. พนักงานส่วนต าบล 
       ค. บุคคลที่มิใชส่มาชิกสภา อบต. หรือเจ้าหน้าทีข่อง
รัฐแต่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 
     ง. ปลัด  อบต.                 จ. ผิดทุกข้อ 
932. บุคคลใดที่ นายก อบต.ไมส่ามารถมอบอ านาจให้เป็นผู้
ปฏิบัติราชการแทนนายก อบต.ได้ 
       ก. รองนายก อบต.  ข. เลขานุการนายก อบต.  
       ค. ปลัด อบต.         ง. รองปลัด อบต.  
       จ. ผิดทุกข้อ 
933. ข้อใดเป็นอ านาจหน้าทีข่องสภา อบต.  
       ก. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพื่อเป็นแนวทาง
ในการบริหารกจิการของ อบต. 
       ข. พจิารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และร่างข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ 
      ค. ควบคมุการปฏิบตัิงานของนายก อบต. ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย นโยบายและแผนพฒันา อบต. ข้อบญัญัติ ระเบียบ 
และข้อบังคบัของทางราชการ   
      ง. ถูกทุกข้อ                                  จ. ข้อ ก. และ ข. ถูก 
934. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของผู้มสิีทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภา อบต.  
      ก. มชีื่อในทะเบยีนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎรในหมู่บ้านของต าบลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าหกเดือนนบัจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
      ข. มีสัญชาติไทย  
      ค. มีอายไุมต่่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
      ง. ถูกทุกข้อ                              จ. ผิดทุกข้อ 
935. ในการจัดตั้ง อบต. ข้อใดถกูต้อง  
      ก. สภาต าบลที่มีรายได้ไมร่วมเงินอุดหนุนใน
ปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ
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หน่ึงแสนห้าหมื่นบาท โดยท าเป็นประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย 
     ข. สภาต าบลทีม่ีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ
ที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนบาท โดย
ท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
     ค. สภาต าบลทีม่ีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ
ที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละสองแสนห้าหมื่น
บาท โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
     ง. สภาต าบลทีม่ีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปงีบประมาณ
ที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละสองแสนบาท โดย
ท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
     จ. สภาต าบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ
ที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละสามแสนบาท โดย
ท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
936. บุคคลใดต่อไปนี้เป็นสมาชกิสภา อบต.ไม่ได้  
    ก. ก านัน          ข. ผู้ใหญ่บา้น      ค. ผู้ชว่ยผูใ้หญ่บ้าน   
    ง. สารวัตรก านัน 
     จ. ผิดทุกข้อ 
937. นอกจากสมยัประชมุสามญัแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจ าเป็น
เพื่อประโยชน์แก่ อบต. บุคคลใดสามารถท าค าร้องขอให้เปิด
ประชุมสมัยวิสามัญได้  
    ก. ประธานสภา อบต.                  ข. นายก อบต. 
    ค. สมาชิกสภา อบต. จ านวนไม่ต่ ากว่ากึ่งหนึง่ของจ านวน
สมาชิกสภา อบต. เท่าทีม่ีอยู่  
    ง. ถูกทุกข้อ                       จ. ข้อ ก. และ ข. ถูก 
938. ในกรณีที่สมาชิกสภา อบต. พ้นจากต าแหน่งเพราะครบ
วาระ จะต้องจัดใหม้ีการเลือกตั้งขึ้นใหม่ภายในระยะเวลากี่วัน
นับแต่วันที่ครบวาระ  
      ก. 15 วัน          ข. 30 วัน              ค. 45 วัน   
      ง. 60 วัน           จ. 90 วนั 
939. หากปรากฎว่านายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา 
อบต. หรือรองประธานสภา อบต. กระท าการฝ่าฝืนต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่
ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไมช่อบด้วยอ านาจหน้าที่ บุคคลใด
ด าเนินการสอบสวนได้  
       ก. นายอ าเภอ            ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด  
      ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
      ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
      จ. ถูกทุกข้อ 
940. บุคคลใดเป็นเลขานุการสภา อบต.  
     ก. นายก อบต.แต่งตั้ง  

     ข. สภา อบต.คัดเลือกจากสมาชิกสภา 
     ค. สภา อบต.มมีติเลือกจากข้าราชการ อบต. 
      ง. ข้อ ข. และ ค. ถูก 
     จ. บุคคลอ่ืนทีม่ีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายก าหนด  
941. ในกรณีที่นายก อบต. ไม่อาจปฏิบตัิหน้าทีไ่ด้ ให้รองนายก 
อบต. ตามล าดับที่นายก อบต. แต่งตั้งไว้ เป็นผู้รักษาราชการ
แทน ถ้าไม่มีรองนายก หรือมีแตไ่ม่อาจปฏิบัตหิน้าที่ได้ ให้
บุคคลใดเป็นผู้รักษาราชการแทน  
       ก. แต่งต้ังปลัด อบต. เป็นผู้รักษาราชการแทน 
      ข. แต่งตัง้พนักงานส่วนต าบลเป็นผู้รักษาราชการแทน 
      ค. แตง่ตั้งประธานสภาเป็นผู้รักษาราชการแทน 
      ง. แต่งตัง้สมาชิกสภา อบต. คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการ
แทน 
      จ. แต่งตั้งนายอ าเภอเป็นผูร้ักษาราชการแทน  
942. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกบั อบต.  
     ก. มีฐานะเป็นนิติบุคคล เปน็ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
     ข. สมาชิกทุกคนมาจากการเลือกตั้ง 
      ค.  เป็นราชการบริหารสว่นภูมิภาคมีนายอ าเภอก ากบั 
     ง. สมาชิกสภาต าบลมหีมู่บ้านละ 2 คน  จ. ไมม่ีข้อใดถูก 
943. ตามกฎหมายระบใุห้นายก อบต. จะต้องจัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแ้ถลงไวต้่อสภา อบต. 
อย่างไร  
    ก. เป็นประจ าทุกปี         ข. ปีละ 2 ครั้ง 
    ค. ทุกรอบ 2 เดือน     ง. ทุกรอบ 4 เดือน จ. ปีละ 4 ครั้ง 
944. ข้อใดเป็นอ านาจหน้าทีข่องสภา อบต.  
      ก. ให้ความเห็นชอบแผนพฒันา อบต. เพื่อเป็นแนวทางใน
การบริหารกิจการของ อบต. 
      ข. พจิารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และร่างข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ 
     ค. ควบคมุการปฏิบตัิงานของนายก อบต. ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย นโยบายและแผนพฒันา อบต. ข้อบญัญัติ ระเบียบ 
และข้อบังคบัของทางราชการ 
     ง. ถูกทุกข้อ                       จ. ข้อ ก.และ ข. ถูก 
945. ในกรณีต าแหน่งประธานสภา อบต. ว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกครบวาระให้เลือกตั้งประธานสภา อบต. 
ขึ้นแทนภายในกีว่ัน นับแต่วันทีต่ าแหนง่นั้นว่าง  
       ก. 15 วัน         ข. 30 วัน          ค. 45 วัน  
      ง. 60 วัน             จ. 90 วัน 
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946. ในกรณีที่สภา อบต. มมีตใิห้สมาชิกสภา อบต. คนใดคน
หนึ่งออกจากต าแหน่ง เนื่องจากมีความประพฤติเส่ือมเสีย มติ
ของสมาชิกสภา อบต. ดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
เท่าใด  
     ก. หนึ่งในสาม           ข. กึง่หนึ่ง       ค. สองในสาม  
      ง. สามในสี่               จ. ส่ีในห้า 
947. การยกฐานะ อบต. เป็นเทศบาล ต้องตราเป็นกฎหมายใด  
      ก. พระราชกฤษฎีกา               ข. พระราชบัญญัติ  
      ค. พระราชก าหนด 
      ง. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
       จ. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
948. ผู้ใดเป็นผูม้ีอ านาจให้ความเห็นชอบกรณีที่ อบต. ท า
กิจการนอกเขตสภา อบต. หรือกรณีร่วมกับสภาต าบล อบต. 
หรืออบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนเพื่อท า
กิจการร่วมกันได้  
    ก. สภา อบต.             ข. นายก อบต. โดยมติสภา  
    ค. นายอ าเภอ  
    ง. ผู้ว่าราชการจงัหวัด        จ. ประธานสภา โดยมติสภา 
949. บุคคลใดไม่ใช่ประธานสภา อบต.  
    ก. สมาชิกสภา อบต. สมัคร                  
    ข. สภา อบต.คัดเลือก 
    ค. สมาชิกสภา อบต.เสนอ นายกเป็นผู้ตั้ง 
    ง. สภาเลือกจากสมาชิก อบต.และนายอ าเภอแต่งต้ัง 
    จ. สมาชิกที่นายอ าเภอเห็นชอบและแตง่ตั้ง 
950. การประชมุสภา อบต. ข้อใดถูกต้อง  
   ก. ให้มีการประชุมสภาต าบลไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครัง้ 
  ข. ให้มีการประชมุสภาต าบลไม่น้อยกว่าเดือนละ 2 ครัง้ 
  ค. ใหม้ีการประชุมสภาต าบลไม่น้อยกว่าเดือนละ 3 ครัง้ 
  ง. ให้มีการประชมุตามก าหนดสมัยประชมุที่สภา อบต.
ก าหนด 
  จ. ไมม่ขี้อใดถูก   
951. ในเขต อบต. ทีม่จี านวนเพยีง 2 หมู่บ้าน ใหม้ีสมาชิกสภา 
อบต. จ านวนหมูบ่้านละกี่คน  
    ก. 3 คน                      ข. 4 คน          ค. 5 คน   
    ง. 6 คน                     จ. 7 คน 
952. การประชมุสภา อบต.สมยัสามัญหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่
เกินสิบห้าวัน แต่สามารถขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับ
อนุญาตจากใคร  
     ก. นายอ าเภอ                        ข. ประธานสภา อบต.  
    ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
   ง. อธิบดีกรมการปกครอง        

   จ. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
953. ก่อนนายก อบต. เขา้รับหน้าที่ใหป้ระธานสภา อบต. เรียก
ประชุมสภา อบต. เพื่อให้นายก อบต. แถลงนโยบายต่อสภา 
อบต. โดยไมม่ีการลงมติภายในกี่วัน นับแตว่ันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายก อบต.  
     ก. 15 วัน                ข. 20 วัน             ค. 30 วัน  
     ง. 45 วัน                จ. 60 วัน 
954. บุคคลใดเป็นผูแ้ต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาต าบล  
    ก. ประธานสภาต าบล  ข. สภาต าบล  
     ค. นายอ าเภอตามมติของสภาต าบล 
    ง. ผู้ว่าราชการจงัหวัดตามมติของสภาต าบล  
      จ. ผิดทุกข้อ 
955. การประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีกี่ประเภท  
    ก.1 ประเภท             ข. 2 ประเภท         ค. 3 ประเภท   
    ง. 4 ประเภท          จ. 5 ประเภท 
956. ใครมีอ านาจเรียกประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สมัยสามัญประจ าปี  
     ก. นายอ าเภอ 
     ข. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
     ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
     ง. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
     จ. ผิดทุกข้อ 
957. การประชมุสภาสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ของ อบต. มีก าหนด
ระยะเวลาไม่เกินก่ีวัน  
      ก. 15 วัน           ข. 30 วัน                ค. 60 วัน  
     ง. 90 วัน           จ. 120 วนั 
958. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกบัการตั้งกระทูถ้ามในการ
ประชุมสภา อบต.  
     ก. กระทู้ถามไมม่ีการอภิปรายและไมม่ีการลงมติ 
     ข. ห้ามไม่ให้สมาชิกสภา อบต. ตั้งกระทู้ถามกันเอง 
      ค. ผู้บริหารจะต้องตอบกระทู้ถามน้ันทุกคร้ัง 
    ง. กระทู้ถามต้องท าเป็นหนังสือเสนอล่วงหน้าต่อ
ประธานสภา อบต. 
    จ. ไม่มขี้อใดถูก 
959. บุคคลใดเป็นผู้เรียกประชมุสภา อบต. ตามสมัยประชุม 
และเป็นผู้เปิดหรือปิดการประชมุ  
     ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด               ข. นายอ าเภอ  
     ค. นายก อบต                       ง. ประธานสภา อบต.  
       จ. ท้องถิ่นอ าเภอ 
 



                                                                                         - 85 - 
 
960. เขต อบต. มจี านวน 10 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภา อบต. 
ได้กี่คน  
     ก. 10 คน            ข. 15 คน          ค. 20 คน 
      ง. 25 คน             จ. 30 คน 
961. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีวาระการด ารง
ต าแหนง่คราวละกี่ปี  
      ก. 1 ปี               ข. 2 ปี               ค. 3 ปี   
       ง. 4 ปี                จ. 5 ป ี
962. นายก อบต. มีทีม่า ตามขอใด  
       ก. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
      ข. มาจากการแต่งตั้งของนายอ าเภอ 
      ค. มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมของสมาชิกสภา อบต. 
      ง. มาจากการแต่งตัง้โดยตรงของประชาชน   
      จ. ไม่มขี้อใดถูก 
963. นอกจากสมยัประชมุสามญัแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจ าเป็น
เพื่อประโยชน์แก่ อบต. บุคคลใดสามารถท าค าร้องขอให้เปิด
ประชุมสมัยวิสามัญได้  
     ก. ประธานสภา อบต.                   ข. นายก อบต. 
     ค. สมาชิกสภา อบต. จ านวนไม่ต่ ากวา่กึ่งหนึง่ของจ านวน
สมาชิกสภา อบต. เท่าทีม่ีอยู่  
     ง. ถูกทุกข้อ  
     จ. ข้อ ก. และ ข. ถูก 
964. การเสนอญัตติร่างข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนต าบลข้อ
ใด ถูกต้อง  
     ก. การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนต าบล
อื่นๆ ต่อประธานสภา อบต. จะต้องมีสมาชิกสภา อบต. รับรอง
อย่างน้อย 2 คน 
     ข. การเสนอญัติร่างข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนต าบลใด 
ถ้าคณะผู้บริหาร อบต. เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
     ค. ถ้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้เสนอร่าง
ข้อบังคับต าบลเก่ียวดว้ยการเงินต้องให้นายก อบต. รับรอง 
    ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก                     จ. ถูกทุกขอ้ 
965. ข้อต่อไปนีข้้อใดไม่ถูกต้อง  
     ก. ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการประกาศยุบสภาต าบล
ทั้งหมดและ อบต. ใดทีม่ีจ านวนประชากรไมถ่ึงสองพันคน โดย
ให้รวมพื้นที่เข้ากับ อบต. หรือหน่วยงานบรหิารราชการส่วน
ท้องถิ่นทีม่ีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกันภายในเก้า
สิบวันนับแตท่ี่มีเหตุดังกล่าว 
      ข. อบต. มีจ านวนประชากรทั้งหมดไม่ถึง 1,500 คน ให้
กระทรวงมหาดไทยประกาศยบุรวมไดท้ันท ี

    ค. อบต. มีฐานะเป็นนิตบิุคคลและเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น 
    ง. อาจจัดตั้ง อบต. ขึ้นเป็นเทศบาลได้   
    จ. ผิดทุกข้อ 
966. องค์ประชมุสภา อบต. ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าเท่าใด  
     ก. กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชกิสภา อบต. ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
      ข. กึ่งหน่ึงของจ านวนสมาชิกสภา อบต. ทั้งหมดในที่
ประชมุ 
      ค. เท่าใดก็ไดแ้ล้วแต่ที่ประชุมตกลงกันเอง 
      ง. 1 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกสภา อบต. ทัง้หมดในที่
ประชุม            
      จ. ไม่มขี้อใดถูก 
967. ผู้ใดเป็นผูม้ีอ านาจส่ังให้สมาชิกสภา อบต. ซึ่งได้รับการ
เลือกตั้งพ้นจากต าแหนง่เมื่อสอบสวนแล้วปรากฏว่าขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือมิได้ประจ า
ในหมู่บ้านที่ไดรับเลือกตัง้เป็นเวลาติดต่อกันเกิน 6 เดือน หรือ
ขาดประชมุสภา อบต. ติดต่อกันสามครั้ง โดยไมม่ีเหตุผลอัน
สมควร  
       ก. ประธานสภา อบต.         ข. นายก อบต. โดยมติสภา  
        ค. นายอ าเภอ  
      ง. ผู้ว่าราชการจงัหวัด   
      จ. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
968. สมาชิกสภาต าบล ซึ่งได้รับการเลือกตั้งมีวาระการด ารง
ต าแหนง่คราวละกี่ปี  
     ก. 2 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตัง้ 
     ข. 2 ปี นับแต่วันที่เลือกตัง้ 
     ค. 4 ปี นบัแตว่ันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
      ง. 5 ปี นับแต่วันที่เลือกต้ัง 
     จ. 5 ปี นับจากวันที่ได้รบัการแต่งตัง้ 
969. การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. ขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง จะ
ไม่เลือกขึ้นแทนหากวาระของสมาชิกสภา อบต. เหลืออยู่ไม่ถึง
กี่วัน  
     ก. 60 วัน            ข. 90 วนั             ค. 120 วัน   
     ง. 180 วัน            จ. 240 วัน 
970. พระราชบญัญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 ประกาศในพระราชกจิจานุเบกษาเมื่อใด และมีผล
บังคับใช้เมื่อใด  
     ก. 2 กมุภาพันธ์ 2537 มีผลบังคับใช้ 2 พฤษภาคม 2537 
     ข. 2 มีนาคม 2537 มีผลบังคับใช ้2 มีนาคม 2537 
     ค. 2 พฤศจิกายน 2537 มีผลบังคับใช้ 2 พฤศจิกายน 
2537 
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      ง. 2 ธันวาคม 2537 มผีลบงัคับใช้ 2 มีนาคม 2538 
     จ. 2 พฤศจิกายน 2537 มีผลใช้บังคบั 2 มีนาคม 2538 
971. ในเขต อบต. บุคคลใดมีอ านาจเปรียบเทยีบปรับคดีละเมิด
ข้อบัญญตัิ  
     ก. ประธานสภา อบต.       ข. สมาชิกสภา อบต.  
      ค. นายก อบต.  
     ง. เลขานุการสภา อบต.           จ. ปลัด อบต. 
972. การบริหารงานในรูปแบบ อบต. นายก อบต. อาจแต่งตัง้
รองนายก อบต. ได้ไม่เกินกี่คน  
     ก. 1 คน             ข. 2 คน              ค. 3 คน   
     ง. 4 คน              จ. 5 คน 
973. การลาออกสมาชิกสภา อบต. ที่ท าให้สมาชิกภาพส้ินสุด
ต้องเป็นการยื่นหนงัสือลาออกต่อบุคคลใด  
     ก. นายก อบต.             ข. ประธานสภา อบต.  
     ค. ปลัด อบต.  
       ง. นายอ าเภอ     
     จ. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
974. บุคคลใดเป็นผูแ้ต่งตั้งประธานสภา อบต.  
     ก. นายอ าเภอตามมติสภา อบต. 
    ข. ผู้ว่าราชการตามค าเสนอของนายอ าเภอ 
    ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย   
    จ. อธิบดีกรมการปกครอง 
975. สมาชิกสภา อบต. มวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละกี่ปี  
     ก. 2 ปี    ข. 4 ป ี    ค. 6 ป ี    ง. 8 ปี    จ. 10 ป ี
976. กฎหมายที่ออกเพื่อใชบ้ังคบัในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล เรียกว่า  
   ก. ข้อบังคับต าบล    ข. ข้อบงัคับองค์การบรหิารส่วนต าบล 
   ค. ข้อบัญญัตติ าบล     
   ง. ข้อบญัญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
   จ. ผิดทุกข้อ 
977. บุคคลใดมีหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต. 
ตามพ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจัจุบนั 
    ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด        ข. นายอ าเภอ   
    ค. นายก อบต.            ง. ประธานสภา อบต.   
    จ. ปลัดจังหวัด 
978. ในกรณีที่สภา อบต. มีมติให้สมาชิกสภา อบต. คนใดคน
หนึ่งออกจากต าแหน่ง เนื่องจากมีความประพฤติเส่ือมเสีย มติ
ของสมาชิกสภา อบต. ดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
เท่าใด  

     ก. หนึ่งในสาม               ข. กึ่งหนึ่ง      
     ค. สองในสาม                ง. สามในสี ่
      จ. ส่ีในห้า 
979. บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต. ต้อง
มีชื่ออยูใ่นทะเบยีนบ้านในเขต อบต. ติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าเท่าใด นบัถึงวันสมัครรบัเลือกตั้ง  
   ก. 3 เดือนจนถงึวันเลือกตั้ง    
   ข. 6 เดือนจนถึงวันเลือกตั้ง 
    ค. 1 ปีจนถึงวันเลือกตั้ง      
   ง. 9 เดือนจนถึงวันเลือกตั้ง  
   จ. ไม่มขี้อใดถูก 
980. สมัยประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลสมยัหนึ่ง ๆ ให้
มีก าหนดระยะเวลาตามข้อใด 
       ก. ไม่เกิน 9 วัน                ข. ไม่เกิน 12 วัน 
       ค. ไม่เกิน 15 วัน                  ง. ไม่เกิน 18 วัน  
       จ. ไม่เกิน  21 วัน 
981. อ านาจการส่ังให้สมาชิกสภา อบต. พ้นจากต าแหน่งคือ  
      ก. ผูว้่าราชการจังหวัด        
     ข. รองผู้วา่ราชการจังหวัด        
     ค. ปลัดจังหวัด  
     ง. ท้องถิ่นจังหวัด         
     จ. นายอ าเภอ   
982. ในปหีนึ่งองค์การบรหิารส่วนต าบลจะมีสมัยประชุมสามัญ
ไม่เกินกี่สมัย 
      ก. 2 สมยั         ข. 3 สมัย          ค. 4 สมัย  
      ง. 5 สมัย         จ. ไมม่ีข้อใดถูก 
983. ผู้ใดมีหน้าทีจ่ัดใหม้ีการเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบล  
       ก. นายอ าเภอ            ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด  
      ค. ปลัดจังหวัด                ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก 
      จ. ถูกทุกข้อ 
984. บุคคลใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญตัิสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
     ก. อธิบดีกรมการปกครอง  
     ข. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
     ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
     ง. นายกรัฐมนตร ี  
      จ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
985. ผู้อนุญาตให้ อบต. กู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม 
องค์การหรือนิติบุคคลต่างๆ ได้ คือ... 
       ก. สภา อบต.               ข. ประธานสภา อบต.  
      ค. นายก อบต.                  ง. นายอ าเภอ   
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      จ. ไมม่ีข้อใดถูก 
986. ข้อใดมิใช่อ านาจหน้าทีข่อง สภา อบต. 
      ก. ให้ความเห็นชอบแผนพฒันา อบต.   
      ข. พจิารณาและให้ความเหน็ชอบร่างข้อบัญญตัิ อบต.  
และร่างข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่าย 
       ค. พิจารณาและให้ความเห็นชอบการบรรจุแต่งต้ัง
พนักงานจ้างของ อบต. 
      ง. ควบคุมการปฏบิัติงานของนายก อบต.ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย นโยบาย แผนพฒันา ข้อบัญญตัิ ระเบียบ  และ
ข้อบังคับของทางราชการ      
     จ. ผิดทุกข้อ 
987. ข้อใดมิใช่คุณสมบตัิหรือลักษณะต้องห้ามผูม้ีสิทธิสมคัรรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต. 
     ก. มีชื่อในทะเบยีนบ้านในหมู่บ้านของต าบลที่สมคัรเป็น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึง่ปจีนถึงวันรบัสมัครเลือกตั้ง 
      ข. ไม่เป็นผู้มพีฤติกรรมในทางทจุริต  
     ค. พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบล  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บรหิารท้องถิ่น รองผู้บรหิารท้องถิ่น 
หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุมี
ส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือ  กจิการที่
กระท ากับสภาต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยงัไม่ถึง
ห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
    ง. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอ่ืนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บรหิาร
ท้องถิ่น 
     จ. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา่ หรือเคยเป็นสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
988. นายอ าเภอต้องก าหนดให้สมาชิกสภา อบต. ด าเนินการ
ประชุมสภา อบต.ครั้งแรกภายในกี่วัน 
      ก. สิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
อบต.  
       ข. สิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิก
สภา อบต.  
     ค. ยี่สิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
อบต.  
    ง. สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
อบต.  
     จ. สามสิบวันนับแตว่ันเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. 
989. สภา อบต.เลือกเลขานุการสภา อบต.จากบุคคลใด 
       ก. ปลัด อบต.หรือ สมาชกิสภา อบต. 

     ข. พนักงานส่วนต าบลหรือ สมาชิกสภา อบต. 
     ค. สมาชิกสภา อบต.    
    ง. ปลัด อบต.                  จ. พนักงานส่วนต าบล 
990. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
    ก. นายก อบต.ด ารงต าแหนง่นับแตว่ันเลือกตั้ง 
    ข. นายก อบต.มวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปีนับแตว่ัน
เลือกตั้ง  
     ค. ในกรณีนายก อบต.ด ารงต าแหนง่ไมค่รบระยะเวลาส่ีปี
ไม่ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ 
     ง. ในกรณีนายก อบต.ด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลา
สี่ปีให้ถือวา่เป็นหน่ึงวาระ 
     จ. นายก อบต.จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ
ไม่ได ้ 
991. นายก อบต.อาจแต่งตัง้เลขานุการนายก อบต. จากบุคคล
ใด 
    ก. สมาชิกสภา อบต.        ข. พนักงานส่วนต าบล 
     ค. ใครก็ได้ที่มิใช่สมาชิกสภา อบต. หรือเจ้าหน้าทีข่อง
รัฐ            
    ง. ปลัด  อบต.                    จ. ผิดทุกข้อ  
992. ก่อนนายก อบต.เข้ารบัหนา้ที่ ประธานสภา อบต.ต้อง
เรียกประชุมสภา อบต.เพื่อให้นายก อบต. 
แถลงนโยบายต่อสภา อบต. โดยไมม่ีการลงมติ  ภายในกี่วัน 
     ก. สิบห้าวันนับแตว่ันเลือกตั้งนายก อบต. 
     ข. สิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบต. 
     ค. สามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งนายก อบต. 
      ง. สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายก 
อบต. 
    จ. ส่ีสิบห้าวันนบัแตว่ันเลือกตั้ง 
993. สมาชิกสภา อบต.จ านวนเท่าใด  มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติ
ขอเปิดอภิปรายทัว่ไปในที่ประชมุสภา อบต.  เพื่อให้นายก 
อบต.แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเก่ียวกับ
การบริหาร อบต.โดยไม่มีการลงมติ 
      ก. ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนสมาชกิสภา 
อบต.ทั้งหมดเทา่ที่มอียู ่
     ข. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในส่ีของจ านวนสมาชิกสภา อบต.
ทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู ่
     ค. ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสภา อบต.
ทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู ่
    ง. ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนสมาชิกสภา อบต.ทั้งหมด
เท่าที่มีอยู ่
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     จ. ไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของสมาชิกสภา อบต.ทั้งหมดเทา่ที่มี
อยู่ 
994. ข้อใดมใิช่อ านาจหน้าที่ของ นายก อบต. 
       ก. ก าหนดนโยบายโดยไมข่ัดต่อกฎหมาย  และ
รับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต.ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  นโยบาย  แผนพฒันา อบต.  ข้อบญัญตัิ  ระเบียบ  
และข้อบังคบัของทางราชการ 
      ข. ส่ัง  อนุญาต  และอนุมัตเิกี่ยวกับราชการของ อบต. 
      ค. แตง่ตั้งและถอดถอนรองนายก อบต.และเลขานุการ
นายก อบต. 
       ง. วางระเบียบเพือ่ให้งานของสภา อบต.เป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย 
       จ. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญตัิองค์การบรหิารส่วน
ต าบล 
995. ในกรณีที่นายก อบต.ไม่อาจปฏิบัตหิน้าที่ได้ บุคคลใดเป็น
ผู้รักษาราชการแทน   
      ก. รองนายก อบต.ตามล าดับที่นายก อบต.แต่งตั้งไว้  
      ข. ปลัด อบต.กรณีไม่มีรองนายก อบต.หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  
     ค. ประธานสภา อบต.   
     ง.  รองปลัด อบต.  
      จ. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข. 
996. การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ข้อใดกล่าวถูกต้อง  
     ก. ให้ท าเป็นประกาศองคก์ารบริหารสว่นต าบล 
    ข. ให้ท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ค. ใหท้ าเป็นประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ง. ให้ท าเป็นข้อบัญญตัิต าบล    
      จ. ผิดทุกข้อ 
997. ตามกฎหมายระบใุห้นายก อบต. จะต้องจัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแ้ถลงไวต้่อสภา อบต. 
อย่างไร  
     ก.  ทุกรอบ 2 เดือน          ข. ทุกรอบ 4 เดือน    
     ค. ทุกรอบ 6 เดือน              ง. ทุกรอบ 8 เดือน 
     จ. ทุกรอบ 10 เดือน  
998. ผู้ใดเป็นผูม้ีอ านาจให้ความเห็นชอบกรณีที่ อบต. ท า
กิจการนอกเขต อบต. หรือกรณีร่วมกับ อบต. หรือ อบจ. หรือ
หน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิ่นอื่นเพื่อท ากิจการร่วมกัน
ได้  
      ก. นายก อบต.โดยมติสภา     
     ข. ประธานสภา โดยมติสภา 
     ค. นายอ าเภอ โดยมติสภา  

     ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก   
     จ. ผิดทุกข้อ 
999. การยกฐานะท้องถิ่นใดเป็น อบต. ต้องจัดท าเป็นกฎหมาย
ตามข้อใด 
     ก. พ.ร.บ.         ข. พ.ร.ฎ.           ค. พ.ร.ก.  
     ง. ประกาศกระทรวงมหาดไทย       
     จ. ไม่มขี้อใดถูก 
1000. เมื่อสมาชิกสภาต าบลว่างลงเพราะครบวาระการด ารง
ต าแหนง่ ต้องเลือกตั้งภายในระยะเวลาตามข้อใด 
     ก. ภายใน 15 วัน นับแตว่ันที่ครบวาระ 
     ข. ภายใน 20 วัน นับแต่วันที่ครบวาระ 
     ค. ภายใน 30 วัน นบัแตว่ันที่ครบวาระ 
     ง. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ครบวาระ    
      จ. ผิดทุกข้อ 
1001. การตั้งกระทู้ถามนายก อบต. หรือรองนายก อบต. ต้อง
ถามในประเด็นใด 
      ก. งานในหน้าที่    ข. เรื่องอะไรก็ได้   
     ค. การทุจรติหรือการปฏบิัตหิน้าที่โดยมชิอบเท่าน้ัน   
     ง. งานนโยบายเร่งดว่นและงบประมาณ     
     จ. ผิดทุกข้อ 
1002. ข้อใดต่อไปนี้ คือคุณสมบตัิของผูม้ีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นนายก อบต.  
    ก. มีอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปีบรบิรูณ์ในวันเลือกตั้ง 
    ข. ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
    ค. ไม่เป็นผูม้ีพฤติกรรมในทางทุจรติ หรือพ้นจากต าแหนง่
สมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาทอ้งถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผูบ้ริหารท้องถิ่น หรือเลขานุการหรือ
ที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุทีม่ีส่วนได้เสียไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถงึวันรับสมัคร
เลือกตั้ง    
     ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก    
      จ. ถูกทุกข้อ 
1003. กรณีใดดังต่อไปนี้ ไม่ถูกตอ้งเก่ียวกับการพ้นจาก
ต าแหนง่ของนายก อบต.  
    ก. ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ 
    ข. ถูกค าพพิากษาถงึที่สุดใหจ้ าคุก 
    ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังใหพ้้นจากต าแหน่ง เพราะกระท า
การฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน 



                                                                                         - 89 - 
 
     ง. นายอ าเภอสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง เพราะละเลยไม่
ปฏิบัติตามหรือปฏบิัติการไมช่อบด้วยกฎหมาย   
    จ. ผิดทุกข้อ 
1004. บุคคลใดเป็นผู้เรียกประชมุสภา อบต. ตามสมยัประชมุ 
และเป็นผู้เปิดหรือปิดการประชมุ  
    ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด          ข. นายอ าเภอ   
    ค. นายก อบต.                 ง. ประธานสภา อบต.  
    จ. ท้องถิ่นอ าเภอ 
1005. พ.ร.บ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 ใช้บังคบัเมื่อใด 
    ก. พ้นก าหนด 30 วันนับแตป่ระกาศในราชกจิจานุเบกษา 
    ข. พ้นก าหนด 45 วันนับแตป่ระกาศในราชกจิจานุเบกษา 
    ค. พ้นก าหนด 60 วันนับแตป่ระกาศในราชกจิจานุเบกษา 
      ง. พ้นก าหนด 90 วันนับแต่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
     จ. ผิดทุกข้อ 
1006. ต าบลที่มีสามหมู่บ้านจะมสีมาชิกสภา อบต.มีจ านวน
หมู่บ้านละกี่คน 
     ก. หมู่บ้านละ 1 คน              ข. หมู่บา้นละ 2 คน 
    ค. หมู่บ้านละ 3 คน                 ง. หมู่บ้านละ 4 คน 
    จ. หมู่บ้านละ 5 คน 
1007. ตามกฎหมายใครมีอ านาจยุบสภา อบต. 
      ก. ผวจ.ตามความเห็นของนายอ าเภอ  
     ข. ผวจ. ตามความเห็นของนายก อบต.  
     ค. ผวจ.ตามความเห็นของประธานสภา  
     ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก 
     จ. ถูกทุกข้อ 
1008. การจัดใหม้ีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. ปัจจุบันเป็น
หน้าที่ของหน่วยงานใด 
      ก. คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัด  
     ข. คณะผู้บรหิาร อบต. 
     ค. นายอ าเภอ   
     ง. ผวจ.  
     จ. ไม่มขี้อใดถูก 
1009. กรณีหมู่บ้านตัง้ใหมห่รือต าบลตั้งใหม่การเลือกสมาชิก
สภา อบต.เป็นหน้าทีข่องหนว่ยงานใด 
     ก. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  
     ข. คณะผู้บรหิาร อบต. 
      ค. นายอ าเภอ   
     ง. ผวจ.   
     จ. ไม่มขี้อใดถูก 

1010. ผู้ท าหน้าที่ควบคมุผู้บรหิาร อบต. คือข้อใด 
     ก. ประชาชนในเขตต าบล      ข. สภา อบต.   
      ค. นายอ าเภอ                    ง. ปลัดอ าเภอ  
     จ. ปลัด อบต. 
1011. ผู้ท าหน้าที่แต่งตัง้ประธานสภา อบต.คือใคร 
    ก. มติสภา อบต.                 ข. นายอ าเภอโดยมติสภา   
    ค. ผูว้่าราชการจังหวัด            ง. มท. 1                  
    จ. ผิดทุกข้อ 
1012. กรณีผู้บริหาร อบต. ว่างลง ผู้ที่ท าหน้าที่ปฏบิัตหิน้าที่
แทนผู้บรหิาร อบต.คือใคร 
      ก. นายอ าเภอ.               ข. ปลัด อบต.  
     ค. ปลัดต าบล        ง. หัวหน้าส่วนการคลัง  
     จ. ท้องถิ่นอ าเภอ 
1013. บุคคลตามข้อใดไม่มีสิทธิเสนอร่างข้อบัญญตัิ อบต. 
เพื่อให้สภา อบต.พิจารณา 
      ก. นายก อบต.            ข. สมาชิก อบต. 
      ค. ปลัด อบต.        
      ง. ราษฎรผูม้ีสิทธิเลือกตั้งภายในเขต  อบต.   
      จ. ผิดทุกข้อ 
1014. สภา อบต. มีเวลาในการพิจารณาข้อบญัญัตงิบประมาณ
ประจ าปี ตามข้อใด 
      ก. 30 วัน            ข. 45  วนั          ค. 60 วัน   
     ง. 90  วัน  จ. 120 วัน 
1015. ข้อใด ไม่ใช่ หนว่ยงานราชการส่วนท้องถิ่น: 
       ก. อ าเภอ:          ข. เทศบาล           : ค. อบต.   
      ง. อบจ.              จ. กทม. 
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พรบ.การบริหารงานบุคคล 
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

1016. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปน้ี 
 ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด   
            ข.  รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมาย 
 ค.  ท้องถิ่นจังหวัด   
            ง.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 จ.  ถูกเฉพาะข้อ  ก. และข้อ  ง. 
1017. ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มี
ผู้แทนของข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจังหวัดได้กี่คน 
 ก.  6  คน ข.  5  คน ค.  4  คน
 ง.  3  คน             จ.  2  คน 
1018. ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มี
ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดได้กี่คน 
 ก. 6  คน             ข.  5  คน ค.  4  คน
 ง.  3  คน จ.  2  คน 
1019. ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มี
ผู้ทรงคุณวุฒิได้กี่คน 
 ก.  6  คน ข.  5  คน ค.  4  คน
 ง.  3  คน             จ.  2  คน 
1020.ผู้ท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดคือใคร 
 ก.  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
            ข.  ท้องถิ่นจังหวัด 
 ค.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัด  
            ง.  หัวหน้างานการเจ้าหน้าท่ี 
 จ.  บุคลากรระดับ  7 
1021. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ก.  อายุไม่ต่ ากว่า  40  ปีบริบูรณ ์   
            ข.  อายุไม่ต่ ากว่า  25  ปีบริบูรณ์ 
 ค.  ข้าราชการบ านาญ   
            ง.  ไม่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 จ.  ไม่มีข้อใดถูก 
1022. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิในคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีวาระอยู่ในต าแหน่งกี่ปี 
 ก.  5  ปี            ข.  4  ปี       ค.  3  ปี   
            ง.  2  ปี  จ.  1  ปี 
1023. ข้อใดท าให้กรรมการซึ่งเปน็ผู้แทนของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพื้นจากต าแหนง่ 
 ก.  อยู่ในต าแหน่งครบ  4  ปี  
            ข.  ลาออกโดยยื่นหนังสอืต่อประธาน 

 ค.  ย้ายจากองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนั้นๆ  
 ง.  พื้นจากการเป็นข้าราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวดั
นั้นๆ 
 จ.  ถูกทุกข้อ 
1024. กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหนง่ด้วยเหตุดังต่อไปนี ้
 ก.  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  
 ข.  ศาลพิพากษาปรับ  50,000  บาท 
 ค.  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
 ง.  อายุครบ  35  ปี            จ.  ผิดทุกข้อ 
1025. ข้อใดไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ก.  ก าหนดจ านวนและอตัราต าแหน่งข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
 ข.  ก าหนดอัตราเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
 ค.  ก าหนดการร้องเรียนกล่าวโทษ 
 ง.  ก าหนดการเลื่อนระดบัและการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 จ.  ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก 
1026. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปดิประกาศไว้ท่ีใด 
 ก.  ท่ีเปิดเผย   
            ข.  ที่เปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ค.  ที่เปิดเผย  ณ  ที่ว่าการอ าเภอ   
            ง.  ที่เปิดเผย  ณ  ส่วนราชการต่างๆ 
 จ.  ที่เปิดเผย  ณ  ศาลากลางจังหวัด 
1027. การออกค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากระดบั  5  เป็นระดับ  6  เป็นอ านาจของใคร 
 ก.  นายก  อบจ.  ข.  คณะกรรมการ  ก.จ.จ. 
 ค.  นายก  อบจ.  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ  ก.จ.จ. 
 ง.   นายก  อบจ.  โดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการ
จังหวัด 
 จ.   ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ  ก.จ.จ. 
1028. คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
คือข้อใด 
 ก.  นายกรัฐมนตร ี   
            ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่ีได้รับมอบหมาย 
 ง.  ประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 จ.  ผู้อ านวยการส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
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1029. ผู้แทนนายก อบจ. ในคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีกี่คน 
 ก.  3  คน ข.  4  คน ค.  5  คน
 ง.  6  คน  จ.  7  คน 
1030. ผู้แทน ปลัด อบจ. ในคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีกี่คน 
 ก.  3  คน ข.  4  คน ค. 5 คน  
            ง.  ๖  คน จ.  7  คน 
1031. ผู้แทนนายก อบจ. ในคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีวาระกี่ป ี
 ก.  6  ปี              ข.  5  ปี          ค.  4  ปี  
            ง.  3  ปี  จ.  2  ปี 
1032. ผู้แทน ปลัด อบจ. ในคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีวาระกี่ป ี
 ก.  6  ปี               ข.  5  ปี ค.  4  ปี  
 ง.  3  ปี  จ.  2  ปี 
1033. ข้อใดไม่ใช่หน้าท่ีของคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด   
 ก.  ก าหนดจ านวนและอตัราต าแหน่งข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
 ข.  ก าหนดอัตราเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
 ค.  ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขการคัดเลือก 
 ง.  ก าหนดการเลื่อนระดบัและการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 จ.  ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก 
1034. คณะกรรมการพนักงานเทศบาลประกอบด้วยบุคคล
ดังต่อไปนี ้
 ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด   
          ข.  รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 
 ค.  ท้องถิ่นจังหวัด  ง.  นายกเทศมนตร ี
 จ.  ถูกเฉพาะข้อ  ก. และข้อ  ง. 
1035. ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  มีผู้แทนของพนักงาน
เทศบาลได้กี่คน 
 ก.  6  คน ข.  5  คน ค.  4  คน
 ง.  3  คน  จ.  2  คน 
1036. ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  มีผู้แทนส่วนราชการใน
จังหวัดได้กี่คน 
 ก.  6  คน ข.  5  คน ค.  4  คน
 ง.  3  คน  จ.  2  คน 
1037. ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  มีผู้ทรงคณุวุฒิได้กี่คน 
 ก.  6  คน ข.  5  คน ค.  4  คน
 ง.  3  คน  จ.  2  คน 
1038. ผู้ท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาลคือ
ใคร 
 ก.  ปลัดเทศบาล   

            ข.  ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลในจังหวัดที่ ผวจ.
แต่งต้ัง 
 ค.  รองปลัดเทศบาล  
            ง.  หัวหน้างานการเจ้าหน้าท่ี 
 จ.  บุคลากรระดับ  7 
1039. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล 
 ก.  อายุไม่ต่ ากว่า  40  ปีบริบูรณ ์   
            ข.  อายุไม่ต่ ากว่า  25  ปีบริบูรณ์ 
 ค.  ข้าราชการบ านาญ    
            ง.  ไม่เป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
 จ.  ไม่มีข้อใดถูก 
1040. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิในคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลมีวาระอยู่ในต าแหน่งกี่ปี 
 ก.  5  ปี               ข.  4  ปี ค.  3  ปี  
 ง.  2  ปี  จ.  1  ปี 
1041. ข้อใดท าให้กรรมการซึ่งเปน็ผู้แทนของพนักงานเทศบาลพื้น
จากต าแหน่ง 
 ก.  อยู่ในต าแหน่งครบ  4  ปี  
            ข.  ลาออกโดยยื่นหนังสอืต่อประธาน 
 ค.  ย้ายจากเทศบาลนั้นๆ   
 ง.  พ้นจากการเป็นพนักงานเทศบาลนั้นๆ  
 จ.  ถูกทุกข้อ 
1042. กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
 ก.  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกเทศมนตร ี
 ข.  ศาลพิพากษาปรับ  50,000  บาท 
 ค.  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อปลัดเทศบาล 
 ง.  อายุครบ  35  ปี  
            จ.  ผิดทุกข้อ 
1043. ข้อใดไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล 
 ก.  ก าหนดจ านวนและอตัราต าแหน่งพนักงานเทศบาล 
 ข.  ก าหนดอัตราเงินเดือนของพนักงานเทศบาล 
 ค.  ก าหนดการร้องเรียนกล่าวโทษ 
 ง.  ก าหนดการเลื่อนระดบัและการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 จ.  ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก 
1044. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของพนักงาน
เทศบาลปิดประกาศไว้ท่ีใด 
 ก.  ท่ีเปิดเผย  
            ข.  ที่เปิดเผย  ณ  ที่ท าการเทศบาล 
 ค.  ที่เปิดเผย  ณ  ที่ว่าการอ าเภอ   
            ง.  ที่เปิดเผย  ณ  ส่วนราชการต่างๆ 
 จ.  ที่เปิดเผย  ณ  ศาลากลางจังหวัด 
1045. การออกค าสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลจากระดับ  5  เป็น
ระดับ  6  เป็นอ านาจของใคร 
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 ก.  นายกเทศมนตร ี       ข.  คณะกรรมการ  ก.ท.จ. 
 ค.  นายกเทศมนตรี  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ  ก.ท.จ. 
 ง.   นายกเทศมนตรี  โดยความเหน็ชอบของผู้ว่าราชการ
จังหวัด 
 จ.   ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ  ก.ท.จ. 
1046. คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  คือข้อใด 
 ก.  นายกรัฐมนตร ี   
            ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่ีได้รับมอบหมาย 
 ง.  ประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 จ.  ผู้อ านวยการส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
1047. ผู้แทนนายกเทศมนตรีในคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล  มีกี่คน 
 ก.  3  คน ข.  4  คน ค.  5  คน
 ง.  6  คน  จ.  7  คน 
1049. ผู้แทน ปลัดเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล  มีกี่คน 
 ก.  3  คน ข.  4  คน ค.  5  คน
 ง.  6  คน  จ.  7  คน 
1050. ผู้แทนนายกเทศมนตรีในคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล  มีวาระกี่ป ี
 ก.  6  ปี             ข.  5  ปี         ค.  4  ปี  
            ง.  3  ปี  จ.  2  ปี 
1051. ผู้แทนปลัดเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  
มีวาระกี่ป ี
 ก.  6  ปี               ข.  5  ปี ค.  4  ปี  
            ง.  3  ปี  จ.  2  ปี 
1052. ข้อใดไม่ใช่หน้าท่ีของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล   
 ก.  ก าหนดจ านวนและอตัราต าแหน่งพนักงานเทศบาล 
 ข.  ก าหนดอัตราเงินเดือนของพนักงานเทศบาล 
 ค.  ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขการคัดเลือก 
 ง.  ก าหนดการเลื่อนระดบัและการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 จ.  ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก 
1053. คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลประกอบด้วยบคุคล
ดังต่อไปนี ้
 ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด   
            ข.  รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ค.  ท้องถิ่นจังหวัด   
            ง.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ ผวจ.แต่งตั้ง 
 จ.  ถูกเฉพาะข้อ  ก. และข้อ  ง. 
1054. ในคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  มีผู้แทนของพนักงาน
ส่วนต าบลได้กีค่น 

 ก.  6  คน ข.  5  คน ค.  4  คน
 ง.  3  คน  จ.  2  คน 
1055. ในคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  มีผู้แทนส่วนราชการ
ในจังหวัดได้กี่คน 
 ก.  8  คน ข.  7  คน ค.  4  คน
 ง.  3  คน  จ.  2  คน 
1056. ในคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  มีผู้ทรงคณุวุฒิได้กี่คน 
 ก.  9  คน ข.  8  คน ค.  7  คน
 ง.  3   คน จ.  2  คน 
1057. ผู้ท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลคือ
ใคร 
 ก.  ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล   
            ข.  ท้องถิ่นจังหวัด 
 ค.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
            ง.  หัวหน้างานการเจ้าหน้าท่ี 
 จ.  ข้าราชการหรือพนักงาน อบต.ท่ี ผวจ.แต่งต้ัง 
1058. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล 
 ก.  อายุไม่ต่ ากว่า  40  ปีบริบูรณ ์   
            ข.  อายุไม่ต่ ากว่า  25  ปีบริบูรณ์ 
 ค.  ข้าราชการ    
           ง.  ไม่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 จ.  ไม่มีข้อใดถูก 
1059. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิในคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลมีวาระอยู่ในต าแหน่งก่ีป ี
 ก.  5  ปี    ข.  4  ปี        ค.  3  ปี   
            ง.  2  ปี  จ.  1  ปี 
1060. ข้อใดท าให้กรรมการซึ่งเปน็ผู้แทนของพนักงานส่วนต าบล
พ้นจากต าแหน่ง 
 ก.  อยู่ในต าแหน่งครบ  4  ปี  
            ข.  ลาออกโดยยื่นหนังสอืต่อประธาน 
 ค.  ย้ายจากองค์การบรหิารส่วนต าบลนั้นๆ  
 ง.  พ้นจากการเป็นพนักงานส่วนต าบลนั้นๆ  
 จ.  ถูกทุกข้อ 
1061. กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
 ก.  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  
 ข.  ศาลพิพากษาปรับ  50,000  บาท 
 ค.  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 ง.  อายุครบ  35  ปี  
            จ.  ผิดทุกข้อ 
1062. ข้อใดไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล 
 ก.  ก าหนดจ านวนและอตัราต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 
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 ข.  ก าหนดอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล 
 ค.  ก าหนดการร้องเรียนกล่าวโทษ 
 ง.  ก าหนดการเลื่อนระดบัและการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 จ.  ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก 
1063. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของพนักงานส่วน
ต าบลปดิประกาศไว้ท่ีใด 
 ก.  ท่ีเปิดเผย   
            ข.  ที่เปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ค.  ที่เปิดเผย  ณ  ที่ว่าการอ าเภอ   
            ง.  ที่เปิดเผย  ณ  ส่วนราชการต่างๆ 
 จ.  ที่เปิดเผย  ณ  ศาลากลางจังหวัด 
1064. การออกค าสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลจากระดับ  5  เป็น
ระดับ  6  เป็นอ านาจของใคร 
 ก.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
            ข.  คณะกรรมการ  ก.อบต. 
 ค.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ  ก.อบต.จังหวัด 
 ง.   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยความเห็นชอบ
ของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 จ.   ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ  ก.อบต. 
1065. คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  คือข้อใด 
 ก.  นายกรัฐมนตร ี   
            ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่ีได้รับมอบหมาย 
 ง.  ประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 จ.  ผู้อ านวยการส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
1066. ผู้แทนนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล ในคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล  มีกี่คน 
 ก.  3  คน ข.  4  คน ค.  5 คน  
            ง.  6  คน  จ.  7  คน 
1067. ผู้แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล  มีกี่คน 
 ก.  3  คน ข.  4  คน ค.  5  คน
 ง.  6  คน  จ.  7  คน 
1068. ผู้แทนนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล ในคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล  มีวาระกี่ปี 
 ก.  6  ปี   ข.  5  ปี          ค.  4  ปี  
            ง.  3  ปี  จ.  2  ปี 
1069.ผู้แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล  มีวาระกี่ปี 
 ก.  6  ปี               ข.  5  ปี ค.  4  ปี  
            ง.  3  ปี  จ.  2  ปี 
1070. ข้อใดไม่ใช่หน้าท่ีของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล   

 ก.  ก าหนดจ านวนและอตัราต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 
 ข.  ก าหนดอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล 
 ค.  ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขการคัดเลือก 
 ง.  ก าหนดการเลื่อนระดบัและการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 จ.  ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก 
1071. ค าว่า  “ก.ถ.”  ย่อมาจากค าใด 
 ก.  คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น 
 ข.  คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 ค.  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น 
 ง.  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 
 จ.  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1072. คณะกรรมการใน  ก.ถ. มีทั้งหมดไมเ่กินกี่คน 
 ก.  20  คน   ข.  19  คน ค.  18  คน
 ง.  17  คน จ.  16  คน 
1073. ผู้ใดท าหน้าท่ีประธาน  ก.ถ. 
 ก.  นายกรัฐมนตร ี  
            ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ค.  นายกรัฐมนตรีโดยมติที่ประชุม   
            ง.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 จ.  ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
1074. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของกรรมการ  ก.ถ. 
 ก.  มีสัญชาตไิทย   
            ข.  อายุไม่ต่ ากว่า  40  ปีบริบูรณ ์
 ค.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
            ง.  ไม่เป็นสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
 จ.  ถูกทุกข้อ 
1075. ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก.  ประธาน  ก.ถ.  ด ารงต าแหน่งคราวละ  4  ปี 
 ข.  ประธาน  ก.ถ.  ด ารงต าแหน่งคราวละ  5  ปี 
 ค.  ประธาน  ก.ถ.  ด ารงต าแหน่งคราวละ  6  ปี 
 ง.  ประธาน  ก.ถ.  ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
 จ.  ประธาน  ก.ถ.  ด ารงต าแหน่งได้  2  วาระ 
1076. อ านาจหน้าที่ของ  ก.ถ.  คือข้อใด 
 ก.  ก าหนดจ านวนและอตัราต าแหน่งข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
 ข.  ก าหนดอัตราเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
 ค.  ก าหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น 
 ง.  ก าหนดการเลื่อนระดบัและการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 จ.  ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก 
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1077. รายจ่ายเงินเดือน  ประโยชน์ตอบแทนอื่น  เงินค่าจ้างที่
น ามาจากเงินรายได้ที่ไมร่วมเงินอุดหนุนหรือเงินกู้  ก าหนดไว้ร้อย
ละเท่าใด 
 ก.  ร้อยละ  40 
 ข.  ไม่เกินร้อยละ  40  ของงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
ที่ผ่านมา 
 ค.  ไม่เกินร้อยละ  40  ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในปีนัน้ๆ 
 ง.  ไม่เกินร้อยละ  40  ของงบประมาณรายรับประจ าปีที่
ผ่านมา 
 จ.  ไม่เกินร้อยละ  40  ของงบประมาณรายรับประจ าปี
ในปีนั้นๆ 
1078. ส านักงาน  ก.ถ.  สังกัดหน่วยงานใด 
 ก.  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
 ข.  ส านักงานส านักนายกรัฐมนตร ี
 ค.  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ง.  ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 จ.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
1079. ส านักงาน  ก.ถ.  มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี ้
 ก.  ก าหนดจ านวนและอตัราต าแหน่งข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
 ข.  ก าหนดอัตราเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
 ค.  ประสาน  ติดตามและประเมินผลการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ง.  ก าหนดการเลื่อนระดบัและการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 จ.  ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก 
 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
1080. พระราชบัญญัติการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้ บ ริ ห าร ท้ อ งถิ่ น  พ .ศ .  2545 ใค ร เป็ น ผู้ รั ก ษ าก าร ต าม
พระราชบัญญัตินี้ 

ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ข.  อธิบดีกรมการปกครอง 
ค.  อธิบดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
ง.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
จ. ประธานกรรมการเลือกตั้ง 

1081. ระยะเวลารับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วน
ต าบล จะต้องก าหนดอย่างน้อยกี่วนั 

ก.  15 วัน                    ข.  10 วัน 
ค.  7 วัน                     ง.  5 วัน 
จ.  3  วัน 

1082. โดยปกติให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง เขตหมู่บา้นจะมี
หน่วยเลือกตั้งอย่างมากไมเ่กินกี่หน่วย 

ก.  5 หน่วย                   ข.  4 หน่วย 
ค.  3 หน่วย                   ง.  2 หน่วย 
จ. 1 หน่วย 

 1083. ถ้าในเขตเลือกตั้งใด เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้ไม่ครบจ านวนตามที่กฎหมายก าหนดไว้ การเลือกตั้ง
ใหม่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ต้อง
ประกาศก่อน หลัง พ้นกี่วันนับจากวันเลือกตั้งครั้งสุดท้าย 

ก.  3 วัน                        ข.  5 วัน 
ค. 7 วัน                        ง. 10 วัน 
จ. 15 วัน 

1084. บญัชีรายชื่อผูส้มัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ใหค้ณะกรรมการตรวจคะแนนปดิไว้ ณ ที่กฎหมายก าหนดไว้ให้
ครบถ้วนและเก็บไวต้รวจสอบกี่ฉบับ 

ก. 1 ฉบับ                         ข.  2 ฉบับ 
ค.  3 ฉบับ                         ง.  4 ฉบับ 
จ. 5 ฉบับ 

1085. บัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล
ต้องคัดไว้อย่างน้อยกี่ชุด 

ก.  10 ชุด            ข. 8 ชุด 
ค.  6 ชุด              ง.  5 ชุด 
จ.  3 ชุด 

1086. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ ใดในเขตเลือกตั้ งนั้นๆพบว่าในบัญชี
เลือกตั้งที่ปิดประกาศไว้นั้นมีช่ือผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ใน
บัญชี ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิยื่นค าร้องต่อนายทะเบียนฯเพื่อให้ถอน
ช่ือผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้งนั้นออกจากบัญชีฯก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อย
กว่ากี่วัน 

ก.  10 วัน                 ข.  8 วัน 
ค.  6 วัน                   ง.  5 วัน 
จ.  3 วัน 

1087. การเลือกตั้ งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
คณะกรรมการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่
น้อยกว่าก่ีวัน 

ก.  7 วัน                         ข. 10 วัน 
ค. 20 วัน                        ง. 25 วัน 
จ. 30 วัน 

1088. ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกี่วัน 
ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการเลือกตั้งให้
เรียบร้อย 

ก.  5 วัน                          ข.  10 วัน 
ค.  20 วัน                        ง.  30 วัน 
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จ.  45 วัน 

1089. ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการประจ าหน่วย
เลือกตั้งผู้ด าเนินการเลือกตั้งจ านวนกี่คน  

ก.  5 คน                         ข.  4 คน 
ค.  3 คน                         ง.  2 คน 

            จ. 1 คน                 
1090. การคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไม่น้อยกว่ากี่คนมีสิทธิยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เพื่อขอให้สั่งว่าบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดมิได้รับเลือกตั้งโดยชอบ 

ก.  5 คน                       ข.  7 คน 
            ค. 10 คน                      ง.  15 คน 

จ.  20 คน 
1091. เมื่อการเลือกตั้งได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะท าลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เก็บอยูใ่นหีบเลือกตัง้นั้นได้เมื่อ
พ้นระยะเวลาการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแล้วไม่น้อยกว่าก่ีวัน 

ก.  3 วัน                       ข.  5 วัน 
ค.  7 วัน                       ง.  9 วัน 
จ. 12 วัน 

1092. ใครเป็นผู้กล่าวเปดิการลงคะแนนก่อนการเลือกตั้งจะเริ่มขึ้น 
ก.  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
ข.  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
ค. ประธานคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง 
ง.  เจ้าหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อย 
จ.  ไม่มีข้อใดถูก 

1093. เมื่อเกิดเหตุจลาจลหรือเหตุอื่นใดจนไม่สามารถนับคะแนน
ได้ เมื่อคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้รับรายงานจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบเรื่องแล้ว คณะกรรมการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดต้องพิจารณาก าหนดวันและสถานที่นับคะแนนใหม่
ไม่เกินก่ีวัน นับแต่วันที่เหตุการณ์สงบ 

ก.  2 วัน                      ข. 3 วัน 
ค.  4 วัน                       ง.  5 วัน  
จ.  6 วัน  

1094. ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บ
รายงานและท าลายเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หลังจากนับ
คะแนนสิ้นสุดลง จ านวนกี่คน 

ก.  7 คน                      ข.  6 คน 
ค.  5 คน                      ง.  4 คน 
จ. 3 คน 

1095. ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่งตั้งเจ้าพนกังานและเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ด าเนินการเลือกตั้งก่อนวัน
เลือกตั้งไม่น้อยกว่ากี่วัน 

ก.  25 วัน                   ข. 20 วัน 
ค.  15 วัน                    ง.  10 วัน 
จ.  5 วัน 

1096. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีจ านวนกี่คน 

ก. 5 คน                     ข.  6 คน 
ค.  7 คน                    ง.  8 คน 
จ.  9 คน 

1097. วิธีแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สทิธิเลือกตั้งไดต้้องแจ้งให้นาย
ทะเบียนฯทราบก่อนวันเลือกตั้งไมน่้อยกว่าก่ีวัน 

ก.  7 วัน                    ข.  6 วัน 
ค.  5 วัน                     ง.  4 วัน 
จ.  3 วัน 

1098. การจัดท าบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้วให้นายทะเบียนฯด าเนินการปิดประกาศก่อนวัน
เลือกตั้งไม่น้อยกว่า   กี่วัน 

ก.  45 วัน                  ข.  35 วัน 
ค.  30 วัน                  ง.  25 วัน 
จ.  20 วัน 

1099. การจัดท าบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เมื่อผู้อ านวยการ
ทะเบียนกลางด าเนินการเรียบร้อยแล้วเสนอคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบก่อน
วันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า   กี่วัน จึงจะปิดประกาศได้ 

ก.  15 วัน                    ข.  20 วัน 
ค. 25 วัน                     ง.  30 วัน 
จ.  45 วัน 

1100. ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนดเป็นคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งอย่างน้อยกี่คน 

ก. 7 คน                      ข.  5 คน 
ค.  3 คน                     ง.  2 คน 
จ.  1 คน 

1101 ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
อย่างน้อยกี่คน 

ก. 2 คน                      ข.  3 คน 
ค.  4 คน                     ง.  5 คน 
จ.  6 คน 

1102. ในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความสงบไป



                                                                                         - 96 - 
 
ประจ าท าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ณ ที่ เลือกตั้งในวัน
เลือกตั้งแห่งละอย่างน้อยกี่คน 

ก.  4 คน                       ข.  3 คน 
ค.  2 คน                       ง.  1 คน 

           จ. ไม่จ ากัดจ านวน 
1103. ถ้าการลงคะแนนหรือการนับคะแนนไม่สามารถกระท าได้
เนื่องจากเกิดจลาจลให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ ง
ประกาศงดลงคะแนนหรือนับคะแนน ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดวันลงคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ภายในกี่วัน นับแต่วันที่
ได้รับทราบว่าเหตุนั้นได้สงบลงแล้ว 

ก.  10 วัน                     ข. 15 วัน 
ค.  20 วัน                      ง.  25 วัน 
จ. 45 วัน 

1104. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยบุสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แล้วต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ขึ้นใหม่ภายในกี่วัน 

ก. 60 วัน                 ข.  45 วัน 
ค.  30 วัน                ง.  15 วัน 
จ.  7 วัน 

1105. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนหมู่บ้านละกี่คน 

ก.  1 คน                  ข. 2 คน 
ค.  3 คน                   ง.  4 คน 
จ.  5 คน 

1106. องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียง1 หมู่บ้าน องค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้นมีสมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลได้กีค่น 

ก. 6 คน                   ข.  5 คน 
ค.  4 คน                  ง.  3  คน 
จ.  2 คน 

1107. สมาชิกสภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สิ้นสุดลงเมื่อมิได้อยู่ประจ าในหมู่บา้นท่ีได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลา
ติดต่อกันเกินกีเ่ดือน 

ก.  3 เดือน                   ข.  6 เดือน 
ค.  7 เดือน                   ง.  9 เดือน 

           จ. 12 เดือน  
1108. อายุของสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล มีก าหนดคราวละกี่
ปี 

ก.  6 ปี                          ข.  5 ปี 
ค. 4 ปี                           ง.  3 ปี 
จ.  2 ปี 

1109. องค์การบริหารส่วนต าบลที่มี เพียง 2 หมู่บ้าน ให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้หมู่บ้านละกี่คน 

 ก.  2 คน                      ข. 3 คน 
 ค. 4 คน                        ง.  5 คน 
จ.  6 คน 

1110. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ต้องมีสัญชาติไทย มีอายุ
ไม่ต ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ในวันท่ี 1 เดือนอะไรของปีที่มีการ
เลือกตั้ง 

ก.  พฤษภาคม              ข.  เมษายน 
ค.  มีนาคม                  ง.  กุมภาพันธ ์

           จ. มกราคม 
1111. ผู้ที่ ถูกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติ ให้พ้นจาก
ต าแหน่งสมาชิกสภาจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้ต่อเมื่อพ้นโทษกี่ปีไปแล้วนับแต่วันพ้นจาก
ต าแหน่งจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

ก.  3 ปี                        ข.  4 ปี 
            ค. 5 ปี                        ง.  6 ปี                       
             จ. 7 ปี 
1112. การก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลให้เป็นตามกฎหมาย เป็นหน้าท่ีของใคร 

ก. กระทรวงมหาดไทย 
ข.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ค.  กรมการปกครอง 
ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัด 

            จ. นายอ าเภอ   
1113. ตามพระราชบัญญัติเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถิ่นฯพ.ศ. 2545
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เป็นผู้
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นทุกประเภท กรณีครบวาระ
ต้องประกาศก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าก่ีวัน 

ก.  30 วัน                    ข.  35 วัน 
ค.  40 วัน                     ง.  45 วัน 
จ.  60 วัน 

1114. การย้ายทะเบียนบ้านเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมิชอบ มีอยู่
กรณีหนึ่งคือการย้ายบุคคลตั้งแต่กีค่นขึ้นไปท่ีมิใช่นามสกลุเดยีวกับ
เจ้าบ้าน ภายใน  2  ปีเพื่อให้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 ก.  6 คน      ข.  8 คน 
 ค.  10 คน             ง.  12 คน 
จ.  15 คน 

1115.ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน
นับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

ก.  45 วัน               ข.  35 วัน 
ค.  25 วัน                ง.  15 วัน 
จ. 10 วัน 

1116. ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งภายในกี่
วันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอื่นใด
นอกจากครบวาระ 

ก.  90 วัน              ข.  60 วัน 



                                                                                         - 97 - 
 

ค.  45 วัน               ง.  30 วัน 
จ.  20 วัน 

1117. โครงสร้างการบรหิารจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ในรูปคณะกรรมการแบ่งไดเ้ป็นกี่ระดับ 

ก.  มีระดับเดียว             ข.  2 ระดับ 
ค.  3 ระดับ                 ง.  4 ระดับ             
จ.  5 ระดับ 

1118. ในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้สมัครฯมี
จ านวนน้อยกว่าหรือหรือเท่ากับสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขต
เลือกตั้ง ผู้สมัครฯจะได้รับเลือกตั้งได้ ต้องได้คะแนนจากการ
เลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าไรของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ก.  ร้อยละ16                ข.  ร้อยละ14 
ค.  ร้อยละ 12              ง.  ร้อยละ 10 
จ.  ร้อยละ 5 

1119. เมื่อต้องมีการเลือกตั้งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศให้มีการเลือกตั้ง วันสมัครรับ
เลือกตั้งซึ่งต้องการให้มีการเริ่มรับสมัครไม่เกินกี่วันนับแต่วัน
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง 

ก.  5 วัน                 ข.  6 วัน 
ค.  8 วัน                 ง.  10 วัน            จ.  12 วัน 

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
1120. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมลู
ข่าวสารทางราชการ 2540 
 ก. รัฐวิสาหกิจ  ข. ศาล  
 ค. ราชการส่วนท้องถิ่น ง. ราชการส่วนภมูิภาค
 จ. ถูกทุกข้อ 
1123. ข้อใดคือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
 ก. ข้อมูลประวตัิการท างาน       ข. รูปถ่าย 
 ค. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว 
 ง. ข้อมูลการเขียนป้าย   
           จ. ถูกทุกข้อ 
1124. ผู้ใดมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 
 ก. นายกรัฐมนตรี     
            ข. เลขาธิการส านักงานกฤษฎีกา  
 ค. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ ์    
            ง. ประธานศาลปกครองสูงสุด 
 จ. ถูกท้ังข้อ ก และ ข 
1125. ส านักงานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ จัดตั้ง
ในหน่วยงานใด 
 ก. ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี  
 ข. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
 ค. ส านักงานปลัดส านกันายกรฐัมนตรี   
           ง. กรมประชาสัมพันธ์ 
 จ. รัฐสภา 

1126. ข้อใดที่ไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องจัดให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได ้
 ก. แผนงานโครงการของปีท่ีก าลังด าเนินการ  
            ข. สัญญาสมัปทาน 
 ค. รายงานการแพทย์   
 ง. มติคณะรัฐมนตร ี   จ. ถูกทุกข้อ 
1127. ข้อใดไม่ใช่หน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 
 ก. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ 
 ข. ปฏิบัติงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 ค. ประสานงานกับหน่วยงานเอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 ง. ปฏิบัติงานวิชาการให้แก่คณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลขา่วสาร 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1128. ข้อมูลข่าวสารใดที่หน่วยงานของรัฐต้องส่งไปและพิมพ์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ก. โครงสรา้งและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
 ข. สรุปอ านาจหน้าท่ีทีส่ าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
 ค. สถานท่ีติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลขา่วสารหรือค าแนะน า
ในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1129. คนต่างด้าวมสีิทธ์ิเข้าตรวจดูเอกสารของทางราชการตาม
มาตรา 9 ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้เพยีงใดจะต้อง
เป็นไปตามกฎหมายใด 
 ก. พระราชบัญญัต ิ  ข. พระราชกฤษฎีกา
 ค. กฎกระทรวง 
 ง. ประกาศกระทรวง   
            จ. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
1130. ข้อมูลข่าวสารใดที่พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดห้ามให้เปิดเผย 
 ก. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ความมั่นคงของประเทศ 
 ข. ข้อมูลข่าวสารทีเ่ปิดเผยแล้วจะท าให้การบังคับใช้
กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ 
 ค. ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ง. ข้อมูลข่าวสารที่มีกฎหมายคุมครองมิให้เปิดเผย 
 จ. ถูกเฉพาะข้อ ค และข้อ ง 
1131. ค าว่า “บุคคล” ตามพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. บุคคลธรรมดาและนติิบุคคลที่มีสัญชาติไทยและไม่มี
สัญชาตไิทย 
 ข. บุคคลธรรมดาที่มสีัญชาติไทยและไม่มสีัญชาตไิทย 
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 ค. บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติแต่มีถิ่นอยู่ในประเทศ
ไทย 
 ง. บุคคลธรรมดาและนิติบคุคลเฉพาะที่มีสัญชาติไทย
เท่านั้น 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1132. ใครเป็นประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 
 ก. นายกรัฐมนตร ี    
 ข. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ค. รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย   
            ง. ปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
 จ. ถูกทุกข้อ 
 
1133. ใครไม่เป็นกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการโดนต าแหน่ง 
 ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย    
            ข. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ค. ข้าราชการสังกัดส านักงานปลดันายกรัฐมนตรีที่ปลดั
ส านักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ง. ข้าราชการสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ท่ีอธิบดีกรม
ประชาสมัพันธ์มอบหมาย 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1134.ผู้ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ 
 ก. ปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี    
            ข. อธิบดีกรมประชาสมัพันธ์ 
 ค. ข้าราชการสังกัดส านกังานปลดันายกรัฐมนตรีที่
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีแต่งต้ัง 
 ง. ข้าราชการสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ท่ีอธิบดีกรม
ประชาสมัพันธ์แต่งตั้ง 
 จ. ถูกท้ังข้อ ข และข้อ ง 
1135. ข้อใดคืออ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ 
 ก. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 ข. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ
ควบคุมดูแลต่อผู้ขอด ู
 ค. สอดส่องดูแลและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของเจ้าหน้าทีข่องรัฐในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 ง. ให้ค าปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัตติาม
พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
 จ. ถูกเฉพาะข้อ ค และ ง 
1136. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่งมี
กี่คน 
 ก. 3 คน     
 ข. ไม่น้อยกว่า 3 คน 

 ค. ต้ังได้ตามความจ าเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3  คน 
 ง. ก่ีคนก็ได้โดยพิจารณาตามความจ าเป็น 
 จ. 4 คน 
1137. พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ มผีลบังคับ
ใช้เป็นกฎหมายในปี 
        ก. พ.ศ. 2539  ข. พ.ศ. 2540 
 ค. พ.ศ. 2541  ง. พ.ศ. 2542     
 จ. พ.ศ. 2543 
1138. ข้อใดเป็นเหตผุลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมลู
ข่าวสารของทางราชการ 
      ก.  เพื่อให้ประชาชนได้มโีอกาสรบัรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ 
         ข.  เพื่อก าหนดข้อยกเว้นในการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารให้
ชัดเจน 
        ค.  เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
         ง.  ถูกทุกข้อ 
         จ.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข. 
1139. กรณีพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ ขัดแย้งกับ
ระเบียบวา่ด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ จะด าเนินการตาม
ข้อใด 
         ก. ใช้บังคับตามระเบยีบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ 
         ข. ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 
         ค. เสนอนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 
         ง. เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วินิจฉัย
ช้ีขาด 
         จ. เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการ
สื่อสารเป็นผู้ชี้ขาด 
1140. ข้อใดคือหลักการส าคัญของพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสาร
ของราชการ 
         ก. เพื่อให้ทันต่อกระแสยคุโลกาภิวฒัน์ 
         ข. เพื่อให้เอกชนมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจของ
ภาครัฐ 
         ค. เพ่ือรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข่าวสารของ
ราชการ 
         จ. เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบจากภาคเอกชน 
         ง. ถูกทุกข้อ 
1141. ข้อใดถูกต้อง 
         ก. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเป็น
ข้อยกเว้นของพระราชบัญญตัิข้อมลูข่าวสารของราชการ                                                
         ข. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเป็น
ข้อยกเว้นของระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
           ค. กรณีมีข้อขัดแย้งในการปฏิบตัิระหว่างพระราชบญัญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการกับระเบียบว่า 
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  ง.  ด้วยการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาต ิ

 จ. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ค. 
         ง. ไม่มีข้อถูก 
1142. ข้อใดเป็นผลในการปฏริูปโครงสร้างพื้นฐานข้อมลูข่าวสาร
ของทางราชการในประเทศไทย 
 ก. การปฏิรูปการเมือง   
 ข. การปฏิรูประบบราชการ 
 ค. การปฏิรปูระบบเศรษฐกิจ    
            ง. การปฏิรูปสังคม 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1143. ใครเป็นผูร้ักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของ
ราชการ 
         ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
            ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
         ค. นายกรัฐมนตรี    
            ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

 จ. คณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ 
1144. ส านักงานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการเป็น
หน่วยงานอยู่ในส่วนราชการใด 
 ก. ส านักนายกรัฐมนตร ี   
 ข. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ค. สภาผู้แทนราษฎร   
 ง. รัฐสภา 
 จ. ส านักงานปลัดส านกันายกรฐัมนตรี 
1145. ข้อมูลข่าวสารของราชการในข้อใดที่ประชาชนสามารถเข้า
ตรวจดไูด ้
         ก. นโยบาย และแผนงานของรัฐบาล 
         ข. โครงการ และงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล 
         ค. สัญญาร่วมทุนของรัฐบาลกับเอกชนในการจัดบริการ
สาธารณะ 

 ง. มติคณะรัฐมนตรี 
         จ. ถูกทุกข้อ 
1146. ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่เปดิเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนผู้
ได้รับผลกระทบต่อการกระท าดังกล่าวมีสิทธิด าเนินการอย่างไร                 
         ก. ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
         ข. อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ 
         ค. ฟ้องร้องต่อศาล 
         ง. ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข 

 จ. ถูกทุกข้อ 
1147. ข้อใดไม่ใช่ "หน่วยงานของรัฐ" ตามพระราชบัญญัติข้อมลู
ข่าวสารของราชการ 
 ก. ราชการส่วนท้องถิ่น      ข. หน่วยงานอิสระของรัฐ 
 ค. รัฐวิสาหกิจ 
            ง. ศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี 

 จ. ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

1148. ข้อใดไม่ถูกต้อง 
       ก. ข้อมูลข่าวสาร หมายความรวมถึง สิ่งท่ีสื่อความหมาย
ให้รู้เรื่องราว ข้อมลู ด้วยการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
         ข. ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความรวมถึง ข้อมูล
ข่าวสารเกีย่วกับเอกชนท่ีอยู่ในความครอบครองของ รัฐ 
         ค. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความถึง ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลที่อยู่ในความครอบครอง
ของรัฐ 
         ง. เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ปฏบิัติงานให้แก่
หน่วยงานของรัฐ 

 จ. ถูกทุกข้อ 
1149. หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารประเภทใด ลงพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษา 
         ก. โครงสร้าง และการจัดองค์การในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐ 
         ข. รายชื่อ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานของ
รัฐ 
         ค. ค าสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ 
         ง. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีท่ีก าลังด าเนินการ
ของหน่วยงานของรัฐ 

 จ. ค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน 
1150. ข้อใดไม่ใช่ข่าวสารประเภทที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได ้
         ก. ผลการพจิารณาของหน่วยงานของรัฐที่มีผลต่อเอกชน 
         ข. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
         ค. มติคณะรัฐมนตรี หรือมตคิณะกรรมการแต่งตั้งโดย
กฎหมาย 
         ง. แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของปีท่ีก าลังด าเนินการ 

 จ. ค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมี
ผลกระทบถึงสิทธิหน้าท่ีของเอกชน 
1151. ข้อใดไม่ใช่หน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ 
         ก. ส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษา 
         ข. จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจด ู
         ค. จัดหาข้อมลูข่าวสารให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร 
         ง. จัดท าส าเนาและรับรองข้อมูลข่าวสารให้กับ
ประชาชนทกุคร้ังตามประสงค์ที่ขอ 

 จ. ถูกทุกข้อ 
1152. ข้อใดเป็นข่าวสารที่ก าหนดว่าห้ามเปิดเผย 
         ก. ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ความมั่นคงของประเทศ 
         ข. ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
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         ค. ข่าวสารที่อาจให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

 ง. การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อม
ประสิทธิภาพ 
         จ. ถูกทุกข้อ 
1153. ข้อใดเป็นข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐอาจมีค าสั่งมิใหเ้ปิดเผย 
         ก. ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสยีหายต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
         ข. ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
หรือความปลอดภัยของบุคคลใดบคุคลหนึ่ง 
         ค. ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
         ง. ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค 

 จ. ถูกทุกข้อ 
1154.  กรณีเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจมผีู้มี
ประโยชนไ์ด้เสียในข้อมลูข่าวสารนั้น  เจ้าหน้าที่รัฐต้องแจ้งให้ผู้มี
ส่วนไดเ้สียไดเ้สนอค าคัดค้านภายในเวลาที่ก าหนด ก าหนดเวลา
ดังกล่าว จะต้องไม่น้อยกว่ากี่วัน 
        ก.  7 วัน    ข.  60 วัน ค. 20 วัน  
            ง. 30 วัน            จ. 15 วัน             
1155. กรณีที่มีการคัดค้านค าสั่งเปิดเผยข้อมูล และเจา้หน้าท่ีของ
รัฐมีค าสั่งไมร่ับฟ้องค าคัดค้าน เจา้หน้าท่ีของรัฐจะเปิดเผยข้อมลู
ข่าวสารนั้นได้เมื่อใด 
         ก. เปิดเผยได้ทันที            
 ข. เปิดเผยได้เมื่อล่วงพ้น 60 วันไปแล้ว                             
         ค. เปิดเผยได้เมื่อล่วงพ้น 30 วันไปแล้ว   
            ง. เปิดเผยเมื่อไดล้่วงพ้น 45 วันไปแล้ว 
 จ. เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้นก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์ 
1156. การอุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปดิเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องอุทธรณ์ต่อ
ใคร 
         ก. คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์   
            ข. คณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ 
         ค  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
 ง. ศาลอุทธรณ ์

 จ. นายกรัฐมนตร ี
1157. ข้อใดเป็นการออกระเบียบเพื่อยกเว้นการบังคับใช้เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง 
         ก. ส านักข่าวกรองแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ 
 ข. ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ 
        ค. หน่วยงานของรัฐออกระเบียบ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ 

 ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข. 
         จ. ถูกทุกข้อ 
1158. ข้อใดเป็นการวางระบบข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง 
         ก. ตรวจสอบและแกไ้ขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความ
รับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ 

         ข. จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคล 
         ค. จัดให้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
         ง. ถูกทุกข้อ 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1159.  ผู้ขอข้อมูลมสีิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการในกรณี
หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายในข้อใด 
         ก. ไม่จัดข้อมลูข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจด ู
 ข. ปฏิบัติหน้าท่ีลา่ช้า 
         ค. ไม่อ านวยความสะดวกโดยไม่มเีหตุอันควร 
 ง. ไม่มีการลงพิมพ์ข้อมูลข่าวสารในราชกิจจานุเบกษา
 จ. ถูกทุกข้อ 
1160. กรณีคณะกรรมการได้รับขอ้ร้องเรียนไม่ปฏิบตัิตาม
พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐ
คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แลว้เสร็จภายในกี่วัน 
         ก.  15 วัน          ข.  90 วัน  ค.  45 วัน  
            ง.  60 วัน         จ.   30 วัน          
1161. ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐใน
การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคมุดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ 
         ก. การเปิดเผยต้องไดร้ับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ซึ่งได้ให้ไวล้่วงหน้า 
         ข. การเปิดเผยต้องได้รบัความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ในเวลาที่จะเปดิเผย 
         ค. หน่วยงานของรัฐมีอ านาจเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความ
ควบคุมดูแลได้ทุกรณไีม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอม                                               
         ง. ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข 

 จ. ถูกทุกข้อ 
1162. กรณีหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลีย่นแปลงข้อมลูให้ตรงตาม
ค าขอของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมสีิทธิอุทธรณ์ต่อใคร ภายใน
ระยะเวลาเท่าใด 
         ก. อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดิเผยข้อมูล
ข่าวสาร ภายใน 15 วัน 
         ข. อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ภายใน 30 วัน 
         ค. อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรือ่งราวร้องทุกข์ ภายใน 
15 วัน 
         ง. อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรือ่งราวร้องทุกข์ ภายใน 
30 วัน 

 จ. ถูกท้ังข้อ ข. และ ง. 
1163.  หน่วยงานท่ีมีหน้าที่เก็บรกัษาเอกสารประวัตศิาสตร์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ คือ หน่วยงานในข้อใด 
         ก. พิพิธภัณฑ ์
 ข. ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
 ค. กรมสารสนเทศ    
            ง. ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
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 จ. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
1164. ต าแหน่งประธานคณะกรรมการข้อมูลขา่วสาร ตามที่
ก าหนดในพระราชบัญญตัิ คือ บุคคลในข้อใด 
         ก. นายกรัฐมนตร ี     
            ข. รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตร ี
         ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร 
         ง. รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
           จ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
1165. ข้อใดไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 
         ก. เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎกีาและการออก
กฎกระทรวง 
         ข. สอดส่องการดูแลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ในการปฏิบัตติามพระราชบัญญัต ิ
         ค. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนนิงานของหน่วยงาน
ของรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ 
         ง. พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน 

 จ. ก าหนดหลักเกณฑ์การเปดิเผยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ 
1166. กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละกี่ป ี
         ก.  2 ปี            ข.  3 ปี           ค.  4 ปี 
            ง.  5 ปี            จ. 6 ปี 
1167.  ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
         ก. ประธานคณะกรรมการข้อมูลขา่วสารของราชการ 
            ข. นายกรัฐมนตร ี
         ค. คณะรัฐมนตรี    
            ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 จ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
1168. กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มี
จ านวนทั้งสิ้นกี่คน 
         ก.  19 คน ข.  21 คน ค. 23 คน
 ง.  25 คน จ.  27 คน 
1169. ค าสั่งขยายเวลาไม่เปดิเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของ
หน่วยงานของรัฐมีก าหนดคราวละเกินกี่ปี 
         ก.  2 ปี  ข.  3 ปี  ค.  4 ปี 
 ง.  5 ปี              จ. 6 ปี   
1170. กรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏเิสธว่าไม่มีข้อมลูข่าวสารตามที่มี
ค าขอ ถ้าผู้ขอไม่เช่ือว่าเป็นความจริงควรด าเนินการอย่างไร 
         ก. ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการเพ่ือให้ตรวจสอบ 
         ข. ร้องทุกข์ต่อพนักงานต ารวจสอบสวนข้อเท็จจริง 
         ค. ยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีค าสั่ง 

 ง. ร้องเรียนต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดิเผยข้อมูล
ข่าวสาร 
         จ. ถูกทุกข้อ 
1171. การแต่งตั้งคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปดิเผยข้อมูลข่าวสาร 
ต้องด าเนินการอยา่งไร 
         ก. นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อ านาจในการแต่งตั้ง 
         ข. คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
         ค. คณะกรรมการข้อมูลขา่วสารของราชการเป็นผูม้ี
อ านาจแต่งตั้ง 
         ง. เลือกตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 

 จ. ถูกทุกข้อ 
1172. ข้อใดเป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลขา่วสาร 
         ก. วินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
         ข. วินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งไมร่ับฟังค าคัดค้านการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร 
         ค. วินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งไม่ให้แกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือลบ
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

 ง. ถูกทัง้ข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค 
         จ. ไม่มีข้อถูก 
1173. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แตล่ะคณะ
จะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากีค่น 
         ก. 3 คน      ข. 4 คน  ค. 5 คน   
            ง. 6 คน  จ. 7 คน 
1174. การส่งค าอุทธรณ์จากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการไปยังคณะกรรมการวินิจฉยัการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อ
พิจารณา จะต้องท าภายในก่ีวันนับแต่วันท่ีคณะกรรมการข้อมลู
ข่าวสารของราชการไดร้ับอุทธรณ ์
         ก.  3 วัน  ข. 5 วัน  ค. 30 วัน  
            ง . 15 วัน จ. 7 วัน    
1175. การไม่ปฏิบัตติามค าสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ ท่ีสั่งให้เรียกบุคคลมาให้ถ้อยค าหรือส่งให้ส่ง
พยานหลักฐาน มโีทษเพียงใด 
         ก. โทษปรับสถานเดียวไม่มีโทษจ าคุก   
            ข.  มีโทษจ าคุกสถานเดยีว ไม่มโีทษปรับ 
         ค. มีทั้งโทษจ าคุกหรือปรับหรือทั้งจ าท้ังปรับ        
            ง.  ไม่มีโทษทางอาญา 

 จ. ไม่มีข้อถูก 
1176. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญตัินี้ หมายถึง
ข้อใด 
         ก. หมายถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องลงพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษา 
         ข. หมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการก าหนด
โครงสร้างและจัดองค์กรในการด าเนินงานของส่วนราชการ 
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         ค. หมายถึงข้อมูลเกีย่วกับสถานท่ีติดต่อเพื่อรับข้อมูล
ข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดตอ่กับหน่วยงานของรัฐ 

 ง. หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับสรุปอ านาจหน้าท่ีที่ส าคญัและ
วิธีการด าเนินงาน 
         จ. ถูกทุกข้อ 
1177. พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีผล
บังคับใช้เมื่อใด 
      ก. 19 กันยายน 2540   
            ข. 9 ธันวาคม 2540   
            ค. 20 พฤษภาคม 2540 
 ง. 15 สิงหาคม 2550   
            จ. 9 พฤศจิกายน 2540 
1178. ข้อมูลข้อท่ีเท็จจริงที่อยู่ในความครอบครองดูแลของ
หน่วยงานรัฐหมายถึงข้อใด 
       ก. ข้อมูลข่าวสาร         
            ข. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  
           ค. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
       ง. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   
            จ. ถูกทุกข้อ 
1179. องค์กรใดมีหน้าท่ีปฏิบตัิงานเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐและ
ปฏิบัติงานท่ัวไปเกีย่วกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
       ก. ส านักงานคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ 
       ข. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
       ค. คณะกรรมาการข้อมลูข่าวสารทางราชการ 
       ง. คณะกรรมการอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
       จ. ถูกทุกข้อ 
1180. ข้อมูลข่าวสารราชการ หากมีบางส่วนท่ีต้องห้ามมิใหเ้ปิดเผย
ให้ด าเนินการเช่นใด 
       ก. ห้ามเปิดเผยทั้งฉบับ   
 ข. ให้ขีดฆ่าด้วยหมึกแดง  
 ค. ให้ลบหรือตัดตอนข้อความนั้น  
 ง. ให้ด าเนินการข้อใดข้อหนึ่ง 
 จ. ไม่มีข้อใดถูก 
1181. ภาระหนา้ที่ส าคญัของหน่วยงานรัฐเกี่ยวกับข้อมลูข่าวสาร
ส่วนราชการคือข้อใด 
 ก. พิมพ์ข้อมูลข่าวสารลงในราชกิจจานุเบกษา  
            ข. จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนไดต้รวจดู 
 ค. ท าข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอ    
            ง. ถูกท้ังข้อ ก และ ค 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1182. หากประชาชนขอดูข้อมูลขา่วสารต่อหน่วยงานของท่าน แต่
ข้อมูลข่าวสารนั้นอยู่ในความควบคุมของหน่วยงานอ่ืน จะ
ด าเนินการอยา่งไร 
        ก. ไม่รับค าขอ    
 ข. รับค าขอและยื่นต่อหน่วยงานนัน้ ๆ 

 ค. รับค าขอและเป็นธุระจัดหาให ้  
 ง. แนะน าให้ไปยื่นค าขอต่อหน่วยงานนั้น ๆ 
 จ.   ไม่มีข้อใดถูก 
1183. กรณีประชาชนไมไ่ด้ดูข้อมลูข่าวสารจากราชการหรือไม่
ได้รับความสะดวกโดยไม่มเีหตุอันสมควรจะร้องเรียนต่อหน่วยงาน
ใด 
       ก. ส านักงานคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารราชการ 
 ข. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ 
 ค. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นๆ 
            ง. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
       จ. คณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ 
1184. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ควรเปิดเผยหน่วยงานรัฐต้อง
ด าเนินการตามข้อใด 
       ก. แจ้งให้ประชาชนทราบ   
 ข. ประกาศห้ามในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. ลบหรือตดัทอนข้อมูลข่าวสารนัน้   
            ง. ท าค าสั่งมิให้เปิดเผย จ. ถูกทุกข้อ 
1185. ข้อมูลข่าวสารใด หน่วยงานราชการเปดิเผยไมไ่ด้ 
 ก. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษตัริย ์
 ข. รายงานบทบาทการแพทย์ของบุคคลใดๆ 
 ค. ข้อมูลเกี่ยวกับราชการทางทหาร 
 ง. ข้อมูลที่อาจกอ่ให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
 จ. ถูกทุกข้อ 
1186. ข้อมลูที่หน่วยงานรัฐจะเปดิเผยแต่กระทบต่อบุคคลอื่น ๆ 
ต้องแจ้งให้บุคคลนั้นเสนอคัดค้านมิให้เปิดเผยในเวลาตามข้อใด 
         ก. ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันรับแจ้ง   
            ข. ไม่น้อยกว่า 15 วัน นับตั้งแต่วันรับแจ้ง 
 ค. ภายใน  30 วัน นับตั้งแต่วันรับแจ้ง   
            ง. ไม่น้อยกว่า 30 วัน นับตั้งแต่วันรับแจ้ง 
 จ. ภายใน 25 วัน นับตั้งแต่วันรับแจ้ง 
1187. การด าเนินการตามข้อ 10 หากหน่วยงานรัฐยังไม่ประสงค์
จะเปิดเผยและมีค าสั่งมิใหร้ับฟังค าคัดค้านบุคคลนั้นจะอุทธรณ์เพื่อ
มิให้เปิดเผยข้อมลูต่อได้ภายใน 15 วัน ต่อบุคคลใด 
         ก. เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รบัผิดชอบ  
 ข. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
 ค. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
 ง. นายกรัฐมนตร ี
 จ. คณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
1188. เมื่อเจ้าหน้าทีร่ัฐได้เปิดเผยข้อมูลโดยด าเนินการถูกต้องตาม
ระเบียบโดยอ านาจสมควรแก่เหตุ และเพื่อ ประโยชน์อันส าคญั
เกี่ยวกับสาธารณะ หากเข้าข่ายต้องรับผิดชอบตามกฎหมายข้อใด
กล่าวถูกต้องที่สุด 
         ก. ถือว่าปฏิบัติสุจริตแล้ว   
 ข. ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
         ค. รับผิดชอบตามความผิดนั้น    



                                                                                         - 103 - 
 
            ง. ไม่ต้องรับผิดชอบหากกระท าโดยสุจริต 
         จ. ไม่มีข้อใดถูก 
1189. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
          ก. บุคคลตัวแทนมสีิทธิไดรู้้ถึงข้อมลูข่าวสารของบุคคล
นั้น 
          ข. ให้จัดท าค าขอดูข้อมูลหรือส าเนาข้อมูลนั้นได ้
          ค. หน่วยงานต้องให้ตรวจดู ใหส้ าเนาได้ เว้นแต่ข้อมูลที่มิ
ให้เปิดเผย 
          ง. ถูกทุกข้อ    
 จ. ไม่มีข้อใดถูก 
1190. ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะเก็บรักษา หรือ
มีอายุครบเก็บ จะต้องเก็บรักษา หรือจัดให้ประชาชนได้ศึกษาที่
หน่วยงานใด 
         ก. ส านักงานทะเบียนกลาง ส านักนายกรัฐมนตร ี
         ข. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรมศิลปากร 
         ค. ส านักงานทะเบียนกลาง ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตร ี
         ง.  ให้หน่วยงานนั้น ๆ ท าลายตามระเบียบงานสารบรรณ 
         จ. ไม่มีข้อใดถูก 
1191. ข้อมูลที่อาจให้เกิดความเสยีหายแก่สถาบันพระมหากษัตรยิ์ 
มีอายุการเก็บรักษากี่ป ี
         ก. 20 ปี     ข. 25 ปี                ค. 35 ปี  
            ง. 50 ปี  จ. 75 ปี 
1192. ข้อมูลที่มีค าสั่งมิให้เปิดเผยหากมีอายุการเก็บรักษาครบ ๒๐ 
ปี แต่หน่วยงานรัฐเห็นว่ายังไม่ควรเปิดเผยต้องขอขยายเวลาส่งเก็บ
รักษา โดยขยายเวลาไมเ่กินคราวละกี่ปี 
 ก. 1 ปี  ข. 5 ปี  ค. 7 ปี 
 ง. 10 ปี  จ. 15 ปี 
1193. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการข้อมูลขา่วสาร 
         ก. คณะกรรมการมีทั้งหมด 23 คน โดยต าแหน่ง 14 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน 
         ข. คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 
ปี แต่งต้ังอีกก็ได้แต่ไม่เกิน 2 วาระ 
         ค. การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการคือ เสียงข้างมาก 
         ง. คณะกรรมการพิจารณาค าร้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 
วัน หากจ าเป็นขยายเวลาอีกไม่เกนิ 30 วัน 
         จ. ถูกทุกข้อ 
1194. ใครไมไ่ด้เป็นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
(ขสร.) 
          ก. ปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี            
            ข. เลขาธิการ  ก.พ. 
         ค. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  
 ง. ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
         จ. ปลัดกระทรวงกลาโหม 
1195. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับคณะกรรมการวินิจฉัยข้อมลู
ข่าวสาร 

         ก. มีจ านวน 5 คณะ แต่งตั้งโดย ครม. ตามที่
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเสนอ 
         ข. คณะกรรมการแตล่ะคณะมจี านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
        ค. เลขานุการ, ผู้ช่วยเลขานุการแต่ละคณะแต่งตั้งจาก
ข้าราชการประจ า 
        ง. การพิจารณาเกี่ยวข้องกับหนว่ยงานใดกรรมการที่
แต่งต้ังจากหน่วยงานรับข้อมูลไปพิจารณา 
        จ. ไม่มีข้อใดถูก 
1196. เมื่อคณะกรรมการข้อมลูขา่วสารไดร้ับข้ออุทธรณ์จากผู้ขอ 
ต้องส่งให้คณะกรรมการวินิจฉัยขอ้มูลสาขานั้น ๆ ภายในกี่วัน 
นับตั้งแต่คณะกรรมการไดร้ับค าอทุธรณ ์
         ก. 5 วัน  ข. 7 วัน ค. 10 วัน  
            ง. 15 วัน   จ. 20 วัน  
1197. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
         ก. ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัยข้อมูลให้ถือเป็น
ที่สุด 
         ข. กรรมการวินจิฉัยข้อมูลจะไม่เปน็เลขานุการในคณะ
นั้น ๆ 
         ค. ระเบียบการรักษาความปลอดภัยยังใช้อยู่ สนส่วนท่ีไม่
เกี่ยวข้อง 
         ง. คณะกรรมการแต่ละคณะมี  3  คน 
         จ. ไม่มีข้อใดถูก 
1198. ผู้ใดที่คณะกรรมการข้อมลูข่าวสารเรียกมาให้ถ้อยค าหรือให้
ส่งวัสดุเอกสารพยานมาให้แตไ่ม่ท าตามค าสั่งของคณะกรรมการมี
บทบาทลงโทษตามข้อใด 
         ก. จ าคุกไม่เกิน 3 เดือน 
 ข. ปรับไมเ่กิน 5,000 บาท  
            ค. ทั้งจ า ท้ังปรับ 
 ง. ถูกทั้งข้อ ก ข และ ค   
            จ. ไม่มีข้อใดถูก 
1199. ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามระเบียบตามข้อจ ากดัตามเงื่อนไขที่
เจ้าหน้าท่ีของรัฐก าหนดท าใหม้ีความรับผิดชอบตามกฎหมาย ต้อง
ได้รับโทษตามข้อใด 
 ก. จ าคุกไม่เกิน 1 ปี ข. จ าคุกไม่เกิน 2 ปี 
            ค. ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท 
 ง. ถูกทั้งข้อ ก หรือ ค หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 จ. ไม่มีข้อใดถูก 
1200. รัฐธรรมนญูมาตราใดบ้าง ท่ีกล่าวอ้างเกี่ยวข้องกับข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
         ก. มาตรา 58  ข. มาตรา 59  
            ค. มาตรา 60                    ง.  มาตรา 61            
            จ. ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข เท่านั้น 
1201. ข้อใดเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อมลูข่าวสาร 
         ก. พิจารณาวินิจฉัย  อุทธรณ์ค าสัง่มิให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร 
         ข. พิจารณาวินิจฉัย  อุทธรณ์ค าสัง่ที่ให้รับค าคัดค้าน 



                                                                                         - 104 - 
 
         ค. พิจารณาวินจิฉัย อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปลี่ยนแปลง 
แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล 
         ง. ถูกทุกข้อ     
           จ. ไม่มีข้อใดถูก 
1202. ข้อใดคือหน้าท่ีของคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยข้อมลู
ข่าวสาร 
         ก. พิจารณาวินิจฉัย อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล 
ข่าวสาร 
         ข. พิจารณาวินิจฉัย ให้ความเห็นในค าร้องเรียนนั้น 
         ค. สอดส่องดูแล ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ เจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัตติามระเบยีบหรือพระราชบัญญัต ิ
         ง. จัดท ารายงานเสนอต่อ ครม. 
         จ. ถูกทุกข้อ 
1203. บุคคลย่อมมีสิทธิรับทราบขอ้มูลข่าวสารสาธารณะของทาง
ราชการยกเว้น 
         ก. เพื่อความมั่นคงของรัฐ    
 ข. เพื่อความปลอดภัยของประชาชน 
         ค. ท าให้บุคคลอื่นมสี่วนไดเ้สยี  
 ง. ถูกเฉพาะข้อ ก และ ค 
         จ. ถูกทุกข้อ 
1204. ข้อใดไม่ใช่วิธีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐ 
          ก. การขาย ข. การจ าหน่าย   
            ค. การจ่ายแจก  ง. การประกาศ 
         จ. ไม่มีข้อใดถูก 
1205. ข้อมูลข่าวสารของราชการใดที่ไมส่ามารถปิดเผยได้ 
         ก. ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
         ข. รายงานทางการแพทย ์    
            ค. ข้อมูลข่าวสารทางการปกครอง 
         ง. ทุกข้อมูลต้องเปิดเผย    
            จ. ไม่มีข้อใดถูก 
1206. ข้อมูลข่าวสารที่สามารถจัดให้ประชาชนเข้าตรวจได้ แต่ถ้า
ต้องห้ามมิให้เปดิเผยให้ด าเนินการตามข้อใด 
          ก. ไม่เปิดเผยท้ังฉบับ    
            ข. มีค าสั่งมิให้เปิดเผยและหมายเหตุไว ้
         ค. ลบ ตัดตอน ท าอย่างอ่ืนท่ีไมเปน็การเปิดเผย 
 ง. ขีดฆ่าข้อความนั้น 
         จ. ไม่มีข้อใดถูก 
1207. ใครมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอส าเนาของข้อมูลข่าวสารที่ส่วน
ราชการจัดไว้ให ้
          ก. บุคคลทั่วไป    
 ข. บุคคลที่มีส่วนไดเ้สียเกี่ยวข้องกับข้อมูล 
         ค. บุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกบัข้อมูล 
 ง. ถูกทุกข้อ 
         จ. ไม่มีข้อใดถูก 

1208. หากมีบุคคลมาร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ 
คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แลว้เสร็จภายในกี่วัน 
          ก. ภายใน 15 วัน    
            ข. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รบัค าร้องเรียน 
         ค. ภายใน 30 วัน    
            ง. ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับค าร้องเรียน 
         จ. ไม่มีข้อใดถูก 
1209. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าการเปดิเผยข้อมูล
ข่าวสารฯ จะก่อให้เกิดอันตราย หรือต่อความปลอดภยัของบุคคล
หนึ่งบุคคลใด จะด าเนินการอย่างไร 
         ก. ไม่เปิดเผย   ข. ให้ค าช้ีแจง
 ค. ท าค าสั่งมิให้เปิดเผย 
         ง. ไม่รับค าขอ    
            จ. ถูกทุกข้อ 
1210. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ค าว่า บุคคล หมายถึงข้อใด 
       ก. บุคคลธรรมดาทีม่ีสญัชาติไทย          
 ข. นิติบุคคล 
          ค. บุคคลธรรมดาที่ไมม่ีสญัชาติไทย แต่มีถิ่นท่ีอยู่ประเทศ
ไทย   
           ง. ถูกเฉพาะข้อ ก และ ค 
          จ. ถูกทุก ข้อ 
1211. มีอ านาจวินิจฉัย อุทธรณค์ าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
หรือค าสั่ง ไม่รับค าคัดค้าน และค าสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ
ข้อมูล คือหน่วยงานใด 
 ก. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 ข. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
          ค. คณะอนุกรรมการที่มีคณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการแต่งตั้ง 
          ง. คณะกรรมการที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดิเผย
ข้อมูลข่าวสารราชการแต่งตั้ง 
          จ. ถูกเฉพาะข้อ ข และ ง 
1212. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสาร
ราชการ พ.ศ. 2540 
          ก. กระทรวงศึกษาธิการ   
            ข. คณะกรรมการของสภา   
            ค. คณะกรรมการการเลอืกตั้ง 
 ง. ศาลที่พิจารณาคดี   
            จ. ไม่มีข้อใดถูก 
1213. ข้อใดคือเหตุยกเว้นไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวราชการ 
          ก. ข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วท าให้เกิดความเสียหายต่อ
ประเทศชาต ิ
          ข. ข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วเกดิผลเสียหายต่อประโยชน์ที่
ส าคัญของเอกชน 
          ค. ข้อมูลที่หากเปดิเผยแล้วเกดิผลเสียหายต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย์  
          ง. ถูกเฉพาะข้อ  ก  และ  ข 
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          จ. ถูกทุกข้อ  
1214. หน่วยงานรัฐต้องจัดข้อมลูข่าวสารส่วนบุคคลตามข้อใด 
         ก. จัดระบบข้อมูลข่าวสารเท่าที่จ าเป็น เกี่ยวกับการ
ด าเนินการของหน่วยงาน 
         ข. เก็บข้อมูลจากเจ้าของโดยตรงและตรวจสอบแก้ไขข้อมูล
ให้ถูกต้องอยู่เสมอ 
         ค. จัดระบบความปลอดภยัให้กับข้อมูล  
         ง. ถูกเฉพาะข้อ  ข และ  ค         จ. ถูกทุกข้อ  
1215. ข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
ค าสั่งมิให้เปดิเผย เนื่องจากจะก่อให้เกิดอันตรายต่อข้าราชการใน
สังกัด เมื่อเก็บรักษาไว้แล้วก่ีปี จึงจะส่งข้อมูลดังกล่าวไปเก็บไว้ท่ี         
กองจดหมายเหตุแห่งชาต ิ
          ก. ครบ 10 ปี  ข. ครบ 20 ปี 
 ค. ครบ 25 ปี  ง. ครบ 50 ปี 
 จ. ครบ 75 ปี 
1216. ใครเป็นประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
          ก. นายกรัฐมนตร ี        
 ข. รมต. ประจ าส านักนายกรัฐมนตร ี
          ค. รมต. ที่นายกรับมนตรีมอบหมาย   
            ง. ปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
          จ. ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแหง่ชาติ 
1217. ข้อมูลข่าวสารราชการ หากมีบางส่วนท่ีต้องห้ามมิใหเ้ปิดเผย
ให้ด าเนินการเช่นใด 
          ก. ห้ามเปิดเผยทั้งฉบับ   
 ข. ให้ขีดฆ่าด้วยหมึกแดง 
            ค. ให้ลบหรือตัดตอนข้อความนั้น  
 ง. ให้ด าเนินการข้อใดข้อหนึ่ง 
            จ. ไม่มีข้อใดถูก 
1218. ภารหน้าท่ีส าคัญของหน่วยงานรัฐเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ส่วนราชการคือข้อใด 
         ก. พิมพ์ข้อมูลข่าวสารลงในราชกิจจานุเบกษา  
         ข. จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนไดต้รวจด ู
         ค. ท าข้อมูลข่าวสารให้แกผู่้ขอ    
         ง. ถูกทุกข้อ 
         จ. ไม่มีข้อใดถูก 
1219. กรณีประชาชนไมไ่ด้ดูข้อมลูข่าวสารจากราชการหรือไม่
ได้รับความสะดวกโดยไม่มเีหตุอันสมควรจะร้องเรียนต่อหน่วยงาน
ใด 
          ก. ส านักงานคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารราชการ  
 ข. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
          ค. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นๆ   
 ง. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
          จ. ถูกทุกข้อ 
1220. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ควรเปิดเผยหน่วยงานรัฐต้อง
ด าเนินการตามข้อใด 
          ก. แจ้งให้ประชาชนทราบ 

          ข. ประกาศห้ามในราชกิจจานุเบกษา 
          ค. ลบหรือตดัทอนข้อมูลข่าวสารนัน้ 
          ง. ท าค าสั่งมิให้เปิดเผย 
          จ. ไม่มีข้อใดถูก 
 

พรบ.การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
 
1221. พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.2550  มีผล
บังคับใช้เมื่อใด 
 ก.  วันท่ี  5  พฤศจิกายน  2550  
 ข.  วันที่  6  พฤศจิกายน  2550 
 ค.  วันท่ี  7  พฤศจิกายน  2550  
 ง.  วันท่ี  8  พฤศจิกายน  2550 
 จ.  วันท่ี  9  พฤศจิกายน  2550 
1222.ค าว่า  “สาธารณภัย”  หมายความถึงข้อใด 
 ก.  โรคระบาดสตัว ์  ข.  การระบาดศัตรูพืช
 ค.  การก่อวินาศกรรม 
 ง.  โรคระบาดในมนุษย ์  จ.  ถูกทุกข้อ 
1223. “กปภ.ช.”  ย่อมาจากค าใด 
 ก.  คณะกรรมการป้องกันภัยแห่งชาติ 
 ข.  คณะกรรมการป้องกันภยัและสาธารณภัยแห่งชาติ 
 ค.  คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ 
 ง.  คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาภัยแห่งชาติ 
 จ.  คณะกรรมการป้องกันภัยธรรมชาต ิ
1224. ข้อใดไม่ใช่  กปภ.ช. 
 ก.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
            ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
            ค.  ปลัดกระทรวงกลาโหม 
 ง.  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
  จ.  ปลัดกระทรวงคมนาคม 
1225. เลขานุการ  กปภ.ช. คือใคร 
 ก.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ข.  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ค.  อธิบดีกรมการปกครอง    
            ง.  อธิบดีกรมการค้าภายใน 
 จ.  อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 
1226. ข้อใดเป็นอ านาจหน้าที่ของ  กปภ.ช. 
 ก.  ก าหนดแผนปฏิบตัิการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
 ข.  ก าหนดเป้าหมายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
 ค.  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 ง.  บูรณาการแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จ.  ก าหนดนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1227. หน่วยงานกลางของรัฐในการด าเนินการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของประเทศคือหน่วยงานใด 
 ก.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
            ข.  กรมอุตุนิยมวิทยา 
 ค.  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
            ง.  กปภ.ช. จ.  กรมป้องกันภัยทางอากาศ 
1228. ผู้มีหน้าที่อนุมตัิแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติคือหน่วยงานใด 
 ก.  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ข.  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
            ง.  คณะรัฐมนตรี 
 จ.  นายกรัฐมนตร ี
1229. ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่ว
ราชอาณาจักรคือใคร 
 ก.  นายกรัฐมนตร ี  
           ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
 ค. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
            ง.  อธิบดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
 จ.  อธิบดีกรมการปกครอง 
1230. ผู้อ านวยการกลางป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัทั่ว
ราชอาณาจักรคือใคร 
 ก.  นายกรัฐมนตร ี ข. รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  
 ค. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
            ง.  อธิบดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
 จ.  อธิบดีกรมการปกครอง 
1231. ผู้อ านวยการจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตจังหวัดคือใคร 
 ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด   
            ข.  นายอ าเภอเขตพื้นที่  
 ค.  ผู้อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
 ง.  ท้องถิ่นจังหวัด  
            จ.  ผิดทุกข้อ 
1232. ผู้มีหน้าที่จดัท าแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัด
คือใคร 
 ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด   
            ข.  นายอ าเภอเขตพื้นที่  
 ค.  ผู้อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
 ง.  ท้องถิ่นจังหวัด             จ.  ผิดทุกข้อ 
1233. รองผู้อ านวยการจังหวัดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  พ.ศ. 2550  คือใคร 
 ก.  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  
            ข.  ปลัดจังหวัด   
            ค.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ง.  นายกเทศมนตรีเมือง   

            จ.  ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
1235. ผู้อ านวยการอ าเภอตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  พ.ศ. 2550  คือใคร 
 ก.  นายอ าเภอ   
            ข.  ปลัดอ าเภอประจ าต าบล          ค.  ท้องถิ่นอ าเภอ 
 ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอ จ.  ผิดทุกข้อ 
1236. ผู้มีหน้าทีส่ั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอให้
ด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคือใคร 
 ก.  นายอ าเภอ  ข.  ผู้อ านวยการอ าเภอ
 ค.  รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ง.  นายกเทศมนตร ี
 จ.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข. 
1237. ผู้มีหน้าทีช่่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือใคร 
 ก.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
            ข.  นายกเทศมนตร ี 
 ค.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
            ง.  ผู้บริหารท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่  
 จ.  ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 
1238. ผู้ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่นคือใคร 
 ก.  หัวหน้าส่วนโยธา   ข.  ผู้อ านวยการกองคลัง
 ค.  ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
 ง.  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.  หัวหน้าฝ่าย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1239. การสั่งให้บุคคลใดกระท าหรืองดเว้นการกระท าใดที่มี
ผลกระทบต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัได้ไม่เกิน  24  
ช่ัวโมง  คือใคร 
 ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
            ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัด     ค.  นายอ าเภอ 
 ง.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
            จ.  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1240. การสั่งให้บุคคลใดกระท าหรืองดเว้นการกระท าใดที่มี
ผลกระทบต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัได้เกิน  24  
ช่ัวโมง  คือใคร 
 ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัด      ค.  นายอ าเภอ 
 ง.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
            จ.  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1241. กรณีดดัแปลง  ท าลายหรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง  วัสดุหรือ
ทรัพย์สินอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนท่ีอื่น  ผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นจะกระท าไดต้่อเมื่อได้รบัความเห็นชอบจากใคร 
 ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
            ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัด ค.  นายอ าเภอ 
 ง.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
            จ.  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1242. ข้อใดเป็นมาตราวัดกัมมันตภาพรังสี 
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ก.   นาโนซีเวิร์ต  ข.   ไมโครซีเวิร์ต 
ค.   มิลลิซีเวิร์ต  ง.    ถูกทุกข้อ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1243. ข้อใดเป็นมาตราวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหว 
ก.   ริกเตอร์  ข.   วิคเตอร์ 
ค.   ซีเวิร์ต   ง.   ไม่มีข้อใดถูก 
จ.   ถูกทุกข้อข้อ 

1244. แผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคม  2554  
เกิดขึ้นบนเกาะใด  

ก.   มินดาเนา  ข.   โอกินาวา 
ค.   มิยาง ิ   ง.    ฮอนชู 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1245. แผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคม  2554  
มีความรุนแรงเท่าใด 

ก.   7.8   ริกเตอร์  ข.   8.7   ริกเตอร์  
ค.   8.9   ริกเตอร์  ง.   9.0   ริกเตอร์  
จ.   ผิดทุกข้อ 

1246. แผ่นดิน ไหวที่ เกิ ดขึ้น ในประเทศพม่ าครั้ งล่ าสุด  ที่ มี
ผลกระทบต่อภาคเหนือของไทยเกิดเมื่อใด 

ก.   ธันวาคม   2553  ข.   กุมภาพันธ์   2554 
ค.   มีนาคม   2554  ง.   มกราคม   2554 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1247. มาตราวัดกัมมันตภาพรังสีในข้อใดถือว่ามีความรุนแรงน้อย
ที่สุด 

ก.   มิลลิซีเวิร์ต  ข.   นาโนซีเวิร์ต 
ค.   ไมโครซีเวิร์ต  ง.   เมกกะซีเวิร์ต 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1248. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอ านาจหน้าท่ี
ตามข้อใด 

ก.   ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ข.   รักษาความสงบเรียบร้อย 
ค.   จัดหาที่พักช่ัวคราวให้ผู้ประสบภัย 
ง.   ถูกทุกข้อ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1249. ข้อใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก.   องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข.   องค์การบริหารส่วนอ าเภอ 
ค.   องค์การบริหารส่วนต าบล 
ง.   เมืองพัทยา 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1250. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของสาธารณภัย 
ก.   วาตภัย   ข.   อุทกภัย 
ค.   การก่อวินาศกรรม ง.   ถูกทุกข้อ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1251. IAEA  (ไอเออีเอ)  หมายถึงองค์กรใด 
ก.   ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

ข.   ส านักงานปรมาณูแห่งชาติ 
ค.   ส านักงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
ง.   ส านักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1252. อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เคยเกิดขึ้นในโลก  3  ครั้งคือ 
ก.   เชอร์โนบิล,  ที่เอ็มไอ,  โตเกียว 
ข.   เชอร์โนบิล,  ที่เอ็มไอ,   ฮอนชู 
ค.   เชอร์โนบิล,  ที่เอ็มไอ,   ไดอิจิ 
ง.   เชอร์โนบิล,  ที่เอ็มไอ,   ไดอิชิ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1253. ฟุคุชิมา 50  หมายถึงอะไร 
ก.   อาสาสมัครจ านวน  40  คน  ที่ เข้ากู้ภัยโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ 
ข.   อาสาสมัครจ านวน  50  คน  ที่เข้ากู้ภัยโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร ์
ค.   อาสาสมัครจ านวน  60  คน  ที่เข้ากู้ภัยโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ 
ง.   อาสาสมัครจ านวน  100  คน  ที่เข้ากู้ภัยโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1254. กรมทรัพยากรธรณี ตรวจพบว่าในประเทศไทยมีรอยเลื่อนที่
เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวท้ังหมดจ านวน 

ก.   10   รอยเลื่อน  ข.   11    รอยเลื่อน 
ค.   12   รอยเลื่อน  ง.   13    รอยเลื่อน 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1255. ค าว่า  “ภัยพิบัติ”  ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 
2546   หมายถึงภัยใด 

ก.   อัคคีภัย   วาตภัย  ข.   อุทกภัย  ภัยแล้ง 
ค.   ภาวะฝนแล้ง  ฝนทิ้งช่วง ง.    ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1256.ผู้ประสบภัยพิบัติ  หมายความว่าอย่างไร 
ก.   บุคคลผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายจากภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ข.   ประชาชนธรรมดาที่อยู่ในชุมชนแออัด 
ค.   ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรั ฐที่ ได้รับความ
เดือดร้อนหรือความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขต
พื้นที่น้ัน 
ง.   ถูกเฉพาะ ก  และ  ค 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1257 .เมื่อเกิดภัยพิบัติในจังหวัดผู้มีอ านาจประกาศให้ภัยพิบัติเป็น
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินคือใคร 

ก.   นายกเทศบาล  ข.   ปลัดจังหวัด 
ค.   ผู้ว่าราชการจังหวัด      ง.   รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
จ.   ผิดทุกข้อ 
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1258. เมื่อเกิดภัยพิบัติในกรุงเทพมหานคร ผู้มีอ านาจประกาศให้
ภัยพิบัตินั้นเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน คือใคร 

ก.   อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ข.   นายกรัฐมนตรี 
ค.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
ง.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1259. ผู้มีอ านาจอนุมตัิจ่ายเงินทดรองราชการของอ าเภอหรือกิ่ง
อ าเภอภายในวงเงินท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดจัดสรรให้     

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของภัยพิบัติแต่
ละครั้ งแต่ละเหตุการณ์ ให้ ใครเป็นผู้ มี อ านาจอนุมั ติ               
เงินทดรองราชการฯ 
ก.   ปลัดอ าเภอ                     ข.   นายอ าเภอ 
ค.   ปลัดอาวุโส                     ง.   ถูกทุกข้อ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1260. คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตริะดับ
อ าเภอหรือ เรียกโดยย่อว่า ......... 

ก.   ก.ช.พ.อ.                   ข.   ก.ภ.ช.อ. 
ค.   ก.ช.ภ.อ.                  ง.   ก.ช.ภ.จ. 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1261. คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตริะดับ
อ าเภอมีอ านาจหน้าท่ีอยา่งไร 

ก.   ส ารวจความเสียหายจากภัยพบิัติที่เกิดขึ้น  
ข.   พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภยัตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
ค.   รายงานผลการส ารวจและแกไ้ขความเดือดร้อนเฉพาะ
หน้าท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว 
ง.   ถูกทุกข้อ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1262. คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตริะดับ
จังหวัดหรือ  เรียกโดยย่อว่า... 

ก.   ก.ช.พ.จ ข.   ก.ช.ภ.อ. 
ค.   ก.ช.ภ.ช. ง.   ก.ช.ภ.จ. 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1263. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบัติ  มีวัตถุประสงคเ์พื่อ
อะไร 

ก.   มุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของ
ผู้ประสบภัยพิบัติ 
ข.   มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น 
ค.   ถูกท้ัง ก.  และ  ข. 
ง.    ผิดทุกข้อ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1264. ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบัติกรณี
ฉุกเฉินจะต้องให้ความช่วยเหลือไม่เกินก่ีเดือน นับแต่วันท่ีเกดิภัย 

ก.   2   เดือน  ข.   3  เดือน    
ค.   4  เดือน  ง.   6  เดือน 

จ.   ผิดทุกข้อ 
1265. เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในจังหวัดและผู้ว่าราชการ
จังหวัดจะต้องด าเนินการประกาศให้ภัยพิบัตินั้น เป็นภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินโดยเร็ว ไม่เกินกี่วัน นับแต่วันที่เริ่มด าเนินการช่วยเหลือผู้
ประสพภัยพิบัติ 

ก.   7    วัน  ข.   9  วัน     
ค.   13  วัน  ง.   15  วัน 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1266. การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติ  
กรณีบาดเจ็บสาหัสที่ต้องรักษาในสถานพยาบาลตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 
จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือเท่าไหร่ 

ก.   ช่วยเหลือเบื้องต้น  2,000   บาท   
ข.   ช่วยเหลือเบื้องต้น  2,500   บาท 
ค.   ช่วยเหลือเบื้องต้น  3,000   บาท  
ง.   ช่วยเหลือเบื้องต้น  3,500   บาท  
จ.   ผิดทุกข้อ 

1267. การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
กรณีบาดเจ็บสาหัส  และต้องรักษาตัวเกิน 30 วัน  จะต้อง
ช่วยเหลือเป็นเงินยังชีพเดือนละเท่าไหร่ จนกว่าจะออกจาก
สถานพยาบาล 

ก.   เดือนละ  2,000   บาท      
ข.   เดือนละ  2,500   บาท 
ค.   เดือนละ  3,000   บาท       
ง.   เดือนละ  3,500   บาท 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1268. การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
กรณีบาดเจ็บถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพทางปกติได้ให้
ช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินเท่าไหร่ 

ก.   3,000   บาท                     ข.   6,000   บาท 
ค.   9,000   บาท                    ง.   10,000   บาท 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1269. การจ่ายเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  
กรณีเสียชีวิตและเป็นผู้หารายได้ให้กับครอบครัว          จะต้อง
ช่วยเหลือเป็นเงินเท่าไหร่ 

ก.   ค่ าจัดการศพ รายละ  25,000  บาท  และเงิน
สงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน  10,000  บาท 
ข.   ค่าจัดการศพ รายละ  10,000  บาท  และเงิน
สงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน  15,000  บาท 
ค.   ค่าจัดการศพ รายละ  25,000  บาท  และเงิน
สงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน  25,000  บาท 
ง.   ค่ าจัดการศพ รายละ  40,000  บาท  และเงิน
สงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน  25,000  บาท 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1270. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจจัดสรรเงินทดรองราชการ
ช่วย เห ลื อผู้ ป ระสบ ภั ยพิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น  ให้ อ า เภ อห รื อ              
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กิ่งอ าเภอตามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่ละแห่งต้องไม่น้อยกว่า
เท่าไหร่ต่อภัยพิบัติแต่ละครั้งหรือเหตุการณ์ 

ก.   ไม่น้อยกว่า  100,000   บาท   
ข.   ไม่น้อยกว่า  300,000   บาท 
ค.   ไม่น้อยกว่า  400,000   บาท   
ง.   ไม่น้อยกว่า  500,000   บาท 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1271. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน มีทั้งหมดกี่ด้าน 

ก.   3    ด้าน                            ข.   6   ด้าน       
ค.   9   ด้าน                            ง.   12   ด้าน 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1272. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีบ้านเรือน
เสียหายทั้งหลัง จะต้องช่วยเหลือเป็นค่าก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจ า
เท่าที่จ่ายจริง  หลังละไม่เกินเท่าไหร่ 

ก.   หลังละไม่เกิน  30,000   บาท   
ข.   หลังละไม่เกิน  35,000   บาท 
ค.   หลังละไม่เกิน  40,000   บาท   
ง.   หลังละไมเ่กิน  45,000   บาท 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1273. ข้อใดไม่เข้าหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 

ก.   ค่าวัสดุซ่อมแซมยุ้งข้าว   
ข.   ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศยัของพระภิกษุสามเณรในวัด 
ค.   ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจ า ซึ่งผู้ประสบภัยเป็น
เจ้าของ 
ง.   ค่าวัสดุซ่อมแซมกรณีโรงเรียนเสียหาย 
จ.   ผิดทุกข้อ 
 

1274. เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพ้ืนท่ี อ าเภอควรจะด าเนินการอย่างไร 
ก.   จัดท าประกาศภยั  โดยให้นายอ าเภอเป็นผู้ประกาศภัย 
ข.   จัดท ารายงานเหตุด่วน  เพ่ือแจ้งไปยังส านักงาน 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทราบ 
ค.   จัดท ารายงานเหตุด่วน  โดยไม่ต้องเสนอจังหวัด 
ง.    ผิดทุกข้อท่ีกล่าวมา 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1275. องค์ประกอบของไฟประกอบด้วยอะไรบ้าง 
ก.   ความร้อน  ออกซิเจน  เชื้อเพลิง   
ข.   ความร้อน  ออกซิเจน 
ค.   ออกซิจน  เชื้อเพลิง    
ง.   เช้ือเพลิงความร้อน 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1276. ข้อใดคือ  ผลของการเกิดไฟ 
ก.   แก๊สพิษ/ควัน/อากาศ    
ข.   เปลวไฟ 

ค.   ความร้อน     
ง.   ถูกทุกข้อ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1277. ข้อใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบของไฟ 
ก.   ออกซิเจน           ข.  ไฮโดรเจน 
ค.   เช้ือเพลิง            ง.   ความร้อน 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1278. เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้  ไม่ควรท าตามข้อใด 
ก.   คลานหรือหมอบต่ า    
ข.   หนีทางลิฟท์ 
ค.   หนีทางบันไดหนีไฟ    
ง.   ใช้ผ้าห่มเปียกคุมตัว 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1279. สัญลักษณ์  A  ได้แก่เชื้อเพลิงประเภทใด 
ก.   น้ ามันเชื้อเพลิง     
ข.   อุปกรณ์ต่อไฟฟ้า 
ค.   ไม้  กระดาษ  ผ้า    
ง.   โลหะติดไฟ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1280. ที่เกิดเพลิงไหม้รายใหญ่  แหล่งน้ าท่ีจะใช้ในการดับเพลิงได้
ดีคือ 

ก.   ประปาดับเพลิง     
ข.   แหล่งน้ าธรรมชาติที่มีน้ ามาก 
ค.   ท่อระบายน้ า     
ง.   บ่อน้ า – สระน้ า 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1281. หน้าท่ีในการป้องกันอัคคีภยัเป็นของผู้ใด 
ก.   ผู้อ านวยการท้องถิ่น    
ข.   เจ้าพนักงาน 
ค.   เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร   
ง.   ถูกหมดทุกข้อ  ก  ข  ค 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1282. ไฟประเภท C คือไฟท่ีลุกไหม้จากเช้ือเพลิงชนิดใด 
ก.   ไม้  กระดาษ  ปอ  นุ่น    
ข.   อุปกรณ์ไฟฟ้า 
ค.   เช้ือเพลิงเหลวและแก็ส    
ง.   อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1283. แก็สธรรมชาติที่ใช้ในการหงุต้มในประเทศไทยในปัจจุบัน  
เรียกว่าอะไร 

ก.   LPG                           ข.   NGV 
ค.   EGV                           ง.   RPG  
จ.   ผิดทุกข้อ 

1284. ข้อใดไม่ใช่อันตรายจากการดับเพลิงในอาคาร 
ก.   ความร้อน               ข.   ควันและแก็สพิษ 
ค.   ความมืด                ง.   ประชาชน 
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จ.   ผิดทุกข้อ 
1285. จุดประสงค์แรกของการเขา้ผจญเพลิงที่พนักงานดับเพลิง
ต้องกระท าก่อน  คือข้อใด 

ก.   ดับไฟ      
ข.   ป้องกันการติดต่อลุกลาม 
ค.   ป้องกันทรัพย์สิน     
ง.   ช่วยชีวิตคน             จ.   ผิดทุกข้อ 

1286. พฤติกรรมมนุษย์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  สิ่งใดท่ีพบมากที่สดุ 
ก.   ชอบมุงดู                    ข.   ว่ิงหนี 
ค.   ต่ืนตกใจ                    ง.    เอาตัวรอด 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1287. การเกิดอัคคภีัย  ท าให้เกิดผลเสียด้านใดมากทีสุ่ด 
ก.   ผลเสยีต่อสาธารณสุข    
ข.   ผลเสยีต่อร่างกายและชีวิต 
ค.   ผลเสียต่อเศรษฐกิจ    
ง.   ผลเสียต่อทรัพย์สิน 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1288. ข้อใดคือหน้าที่ของผู้พบเห็นเหตุเพลิงไหม ้
ก.   แจ้งเจ้าของอาคารหรือสถานที่ท่ีเป็นต้นเพลิง 
ข.   ดับเพลิงทันทีถ้าเพลิงน้ันอยู่ในสภาพท่ีสามารถดับเอง
ได ้
ค.   รีบแจ้งสถานีดับเพลิงหรือต ารวจทันทีถ้าไมส่ามารถดับ
เองได ้
ง.   ข้อ  ก.  และข้อ  ข.  ถูก  
จ.   ผิดทุกข้อ 

1289. คุณสมบัติของน้ าข้อใดเป็นคุณสมบัติที่ดีท่ีสุดส าหรับใช้
ดับเพลิง 

ก.   ลดจ านวนออกซิเจน    
ข.   ลดอากาศท่ีช่วยให้เกิดการลุกไหม ้
ค.   มีองค์ประกอบของไฮโดรเจน   
ง.   ลดอุณหภูมิของเพลิงให้เย็นลง 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1290. ท่ากลับหลังหันมีทั้งหมดกีจ่ังหวะ 
ก.   2   จังหวะ           ข.   3   จังหวะ 
ค.   4   จังหวะ           ง.   5   จังหวะ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1291. ท่าพักในแถว  มีท้ังหมดกี่ท่า 
ก.   3    ท่า               ข.   4    ท่า 
ค.   5    ท่า               ง.   6    ท่า 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1292. ข้อใดไม่ใช่ท่าพักในการฝึกระเบียบแถว 
ก.   ท่าพักตามปกติ          ข.   ท่าพักตามสบาย 
ค.   ท่าพักนิ่ง                 ง.   ท่าพักตามระเบียบ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1293. เงื่อนเชือกที่ใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยมีทั้งหมดกี่เงื่อน 
ก.   12   เง่ือน            ข.   11   เงื่อน 

ค.   10    เง่ือน          ง.    9    เง่ือน 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1294. เงื่อนขัดสมาธิใช้ผูกเงื่อนในกรณีใด 
ก.   เชือกมีขนาดเท่ากัน    
ข.   เชือกมีขนาดไม่เท่ากัน 
ค.   เชือกมีลักษณะลื่นมัน    
ง.   เชือกมีรอยช ารุด          จ.   ผิดทุกข้อ 

1295. เมื่อพบเห็นคนจมน้ า ประการแรกเราควรท าอยา่งไร 
ก.   กระโดดลงน้ าช่วยเหลือทันที   
ข.   คิดหาวิธีว่าจะช่วยอย่างไร 
ค.   ตะโกนร้องบอกดังๆ ให้คนรู้   
ง.   ไปตามคนมาช่วย                      
จ.   ผิดทุกข้อ 

1296. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้จมน้ า 
ก.   เข้าช่วยเหลือทางด้านหลังของผู้จมน้ า 
ข.   จับผู้จมน้ านอนหงายลอยตัว หน้าพ้นผิวน้ า 
ค.   ถ้าผู้จมน้ ามากอดรัดให้ใช้เท้าถีบออก 
ง.   ถ้าผู้จมน้ ารู้สึกตัวให้เกาะไหล่ผู้ช่วยเหลือ    
จ.   ผิดทุกข้อ 

1297. ข้อใดมิใช่ระบบการป้องกัน และระงับอัคคภีัยในสถาน
ประกอบการ 

ก.   การป้องกันฟ้าผ่า                       
ข.   การจัดท าการหนไีฟ 
ค.   การจัดอุปกรณ์ดับไฟ                       
ง.   การติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิง 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1298. ข้อใดบ้างที่จัดอยู่ในหลักในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ก.   การศึกษา                                          
ข.   การฝึกซ้อม 
ค.   ศูนย์ควบคุมและสั่งการ                                
ง.   ถูกทุกข้อ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1299. สิ่งใดเป็นปัจจัยส าคญัที่ท าให้เกิดดินถล่ม 
ก.   การตัดไม้ท าลายป่า                             
ข.   น้ าฝน 
ค.   ลักษณะของดิน                                   
ง.   สภาพอากาศ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1300. ลักษณะของพื้นที่ใดที่มีความเสีย่งภัยต่อการเกิดดินถลม่ 
ก.   อยู่ติดกับภูเขาและล าห้วย                       
ข.   อยู่บนเนินหน้าหุบเขา 
ค.   มีรอยแตกของพื้นดินหรือหินภูเขา           
.   ถูกทุกข้อ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1301. ฝนตกหนักท้ังวันวัดได้ 100 มิลลิเมตร ขึ้นไปเป็นท่ีท าให้เกดิ
เหตุการณ์อะไร 
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ก.   น้ าท่วมฉับพลัน     
ข.   น้ าป่าไหลหลาก 
ค.   ดินถล่ม      
ง.   ถูกทุกข้อ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1302. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาล 
ก.   เป็นการช่วยชีวิตของผู้บาดเจบ็ไว ้   
ข.   ป้องกันการเจ็บเพิ่มขึ้น 
ค.   ลดอาการเจ็บปวด    
ง.   ถูกทุกข้อ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1303. ข้อใดคือความหมายของค าว่า  “อุบัติเหตุ” 
ก.   เหตุการณ์ที่อุบัติขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นเหตุดีและเหตุร้าย 
ข.   เหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้นจากความประมาท 
ค.   เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมาก่อน โดยไมเ่จตนา 
ง.   ถูกทุกข้อ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1304. ข้อใดเป็นการปฏิบตัิหลังเกดิแผ่นดินไหว 
ก.   การศึกษาเส้นทางอพยพ    
ข.   การผูกมัดของใช้ในบ้านให้มั่นคง 
ค.   การปฐมพยาบาลให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ  
ง.   หลบอยู่ใต้โครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรง 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1305. อปพร. คือ 
ก.   อาสาสมัคร     
ข.   อาสาป้องกันภัย 
ค.   อาสาสมัครดับเพลิง    
ง.   อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1306. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย อปพร. ปัจจุบันใช้ 
พ.ศ. ใด 

ก.   พ.ศ.  2522                 ข.   พ.ศ.  2532 
ค.   พ.ศ.  2547                ง.   พ.ศ.  2553 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1307. ผู้อ านวยการ ศูนย์ อปพร. สูงสุดในระดับจังหวดัคือใคร 
ก.   นายก อบต.     
ข.   นายอ าเภอ 
ค.   ผู้ว่าราชการจังหวัด    
ง.   นายก อบจ. 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1308. ผู้อ านวยการ ศูนย์ อปพร. สูงสุดในระดับอ าเภอคือใคร 
ก.   นายกเทศมนตร ี     
ข.   นายอ าเภอ 
ค.   ผู้ว่าราชการจังหวัด    
ง.   นายก อบจ. 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1309. ศูนย์ อปพร. ใดไม่ถูกต้อง 
ก.   ศูนย์ อปพร. อบจ.    
ข.   ศูนย์ อปพร. อ าเภอ 
ค.   ศูนย์ อปพร. เทศบาล    
ง.    ศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา 
จ.   ผิดทุกข้อ 
 

1310. ศูนย์ อปพร. กลาง ใครเปน็ผู้อ านวยการศูนย์ ฯ 
ก.   นายกรัฐมนตร ี     
ข.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค.   อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ง.   นายกเทศมนตร ี                
 จ.   ผิดทุกข้อ 

1311. บัตรประจ าตัว อปพร. มีอายุกี่ปี 
ก.   2   ปี      
ข.   3   ปี 
ค.   4   ปี      
ง.   5   ปี 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1312. ใครเป็นผูล้งนามในบัตรประจ าตัว อปพร.  
ก.   นายก อบต.     
ข.   นายกเทศมนตร ี
ค.   นายอ าเภอ     
ง.   ผู้ว่าราชการจังหวัด 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1313. อปพร. ต้องยื่นขอมีบัตรต่อใคร 
ก.   นายอ าเภอ     
ข.   อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
ค.   ผู้อ านวยการศูนย์ต้นสังกัด    
ง.   ผู้ว่าราชการจังหวัด 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1314. ฝ่ายในศูนย์ อปพร. ตามระเบียบที่ใช้ปัจจุบันมีกี่ฝ่าย 
ก.   2   ฝ่าย               ข.   3   ฝ่าย 
ค.   4   ฝ่าย              ง.   5   ฝ่าย 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1315. ฝ่ายใด ไม่มตีามระเบียบ อปพร. ปัจจุบัน 
ก.   ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ    
ข.   ฝ่ายป้องกันและบรรเทาภยั 
ค.   ฝ่ายสงเคราะหผ์ู้ประสบภัย    
ง.   ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย  
จ.   ผิดทุกข้อ 

1316. คุณสมบัติของ อปพร. ข้อใดถูกต้อง 
ก.   สัญชาติไทย     
ข.   อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์
ค.   มีภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยู่ในเขตศูนย์ อปพร. นั้น  
ง.   ถูกทุกข้อ 
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จ.   ผิดทุกข้อ 
1317. อปพร. พ้นจากสภาพความเป็นสมาชิกเมื่อใด 

ก.  ตาย      
ข.  ลาออก 
ค.  ผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. สั่งให้พ้นจากการเป็นสมาชิก 
ง.  ถูกทุกข้อ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1318. เครื่องหมาย อปพร. ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
ก.   ธงชาติไทย     
ข.   มือขวา 
ค.   ลมพาย ุ     
ง.   ถูกทุกข้อ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1319. เครื่องหมาย อปพร. ใด ทีห่มายถึง การให,้  การป้องกัน,  
ช่วยเหลือ,  บรรเทาภัย 

ก.   มือขวา      
ข.   ธงชาติไทย 
ค.   ลมพาย ุ     
ง.   คลื่นน้ า 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1320. เครื่องหมาย อปพร. ใด ทีห่มายถึงความส าเรจ็ 
ก.   ไฟ      
ข.   คลื่นน้ า 
ค.   ช่อชัยพฤกษ ์     
ง.   ถูกทุกข้อ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1321. หมวก อปพร. รูปอนาโลม ด้านหน้าหมวก มีข้อความใด 
ก.   เมตตา  กรณุา     
ข.  กรุณา  ปราณ ี
ค.   กล้าหาญ  ชาญชัย    
ง.   เมตตา   กล้าหาญ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1322. มาตรฐานสีเครื่องแบบ อปพร. เป็นสีอะไร เบอร์อะไร 
ก.   สีกากีเข้ม 332     
ข.   สีกากีเข้ม โทเรเทโทร่อน 331 
ค.   สีกากีอ่อน 331     
ง.   ถูกทุกข้อ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1323. ศูนย์ อปพร. จังหวัด หน่วยงานใดเป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ศูนย์ อปพร. จังหวัด 

ก.   ท้องถิ่นจังหวัด     
ข.   ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
ค.   ป้องกันจังหวัด     
ง.   ปลดัจังหวัด 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1324. ศูนย์ อปพร. อบต. ใครเปน็ผู้ช่วย ผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. 
อบต. 

ก.   รองนายก อบต.    
ข.   ปลัด อบต. 
ค.   ปลัดต าบล     
ง.   หัวหน้าส านักปลัด 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1325. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  
2550  มีผลบังคับใช้เมื่อใด 

ก.   7  กันยายน  2550     
ข.   7  สิงหาคม  2550 
ค.   6  ตุลาคม  2550   
ง.   6  พฤศจิกายน  2550 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1326.  พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.  2550  มีผลให้
ยกเลิกกฎหมายใด 

ก.   พรบ.ป้องกันฝ่ายพลเรือน  พ.ศ.  2522  
ข.   พรบ.ควบคุมอาคาร  ฉบับท่ี  3  พ.ศ.  2543 
ค.   พรบ.ป้องกันและระงับอัคคภียั  พ.ศ.  2542  
ง.   ข้อ ก.  และข้อ ค.  ถูก 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1327. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของสาธารณภัย ตามความหมายของ 
พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

ก.   อุทกภัย     
ข.   ภัยจากการก่อวินาศกรรม 
ข.   ภัยจากการโจมตีทางอากาศ   
ง.   ภัยจากการก่อเหตุทะเลาะวิวาทตีกันของวัยรุ่น 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1328. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามความหมายของ พรบ.
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

ก.   ส่วนราชการประจ าจังหวัด   
ข.   หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
ค.   องค์กรมหาชน     
ง.   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1329. ข้อใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ ตาม
ความหมายของ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

ก.  เทศบาล      
ข.  เมืองพัทยา 
ค.  องค์การบริหารส่วนต าบล    
ง.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1320.  ผู้อ านวยการกลาง หมายถงึผู้ใด 
ก.   ผู้ว่าราชการจังหวัด    
ข.   นายอ าเภอ 
ค.   อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ง.   อธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น 
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จ.   ผิดทุกข้อ 
1321. ผู้ใดไม่ใช่ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

ก.   นายกเทศมนตร ี     
ข.   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ค.   นายกเมืองพัทยา     
ง.   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1322. อาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ค าย่อ คือ 
ก.   อปพร.      
ข.   อปฝร. 
ค.   อปฝร.      
ง.   อปพ. 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1323  .กปภ.ช.  ย่อมาจาก 
ก.   คณะกรรมการป้องกันอุบัตภิยัแห่งชาติ  
ข.   คณะกรรมการป้องกันภัยแห่งชาติ 
ค.   คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ 
ง.   ไม่มีข้อถูก 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1324. ใครคือ ประธาน กปภ.ช. 
ก.  นายกรัฐมนตรี     
ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย    
ง.  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
จ.   ผิดทุกข้อ 

1325. ใครไม่ใช่คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ 

ก.   ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
ข.   ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
ค.   ผู้บัญชาการทหารบก 
ง.   ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1326 .  กปภ.ช.  มีหน้าที ่
ก.   ก าหนดนโยบายในการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาต ิ
ข.   บูรณาการพัฒนาระบบการปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
ค.   วางระเบียบเกี่ยวกับคา่ตอบแทน ค่าทดแทน ค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ง.    ถูกทุกข้อ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1327. กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิใน  กปภ.ช.  มีอายุกี่ปี 
ก.   4    ปี      
ข.   5    ปี 
ค.   6    ปี      

ง.    8   ปี 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1328. การประชุมของ กปภ.ช.  ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่าเท่าใด
จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ก.   1  ใน  3     
ข.   2  ใน  3 
ค.   กึ่งหนึ่ง      
ง.    3  ใน  4 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1329. ผู้บัญชาการ  หมายถึง 
ก.   นายกรัฐมนตร ี     
ข.   รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย 
ค.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
ง.   ถูกทุกข้อ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1330. ผู้ใดมีอ านาจในการก ากับดแูลการฝึกอบรมอาสาสมัครของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก.   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
ข.   นายอ าเภอ 
ค.   ผู้ว่าราชการจังหวัด    
ง.   ถูกทุกข้อ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1331. ใครคือผู้อนุมัตโิครงการฝึกอบรม  อปพร. ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
ข.  นายอ าเภอ 
ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด    
ง.  ถูกทุกข้อ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1332. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อย่างน้อยต้อง
มีสาระส าคัญอะไรบ้าง 

ก.   การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 
ข.   แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจัดหาวสัดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ  
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ค.   แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ง.   ถูกทุกข้อ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1333. คณะกรรมการจัดท าแผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด  ซึ่งมาจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในพื้นที่มีจ านวนกี่คน 
ก.   5    คน     
ข.   6    คน 
ค.   7    คน      
ง.   8    คน 
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จ.   ผิดทกุข้อ 
1334. ใครคือรองผู้อ านวยการจังหวัด 

ก.   รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข.   ปลัดจังหวัด 
ค.   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง.   หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
จังหวัด 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1335. ตามมาตรา  20  แห่ง  พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  พ.ศ. 2550  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 

ก.   ผู้อ านวยการท้องถิ่น    
ข.   รองผู้อ านวยการท้องถิ่น 
ค.   ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น    
ง.   ไม่มีข้อถูก 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1336. กรณีจ าเป็น ผู้อ านวยการจังหวัดสั่งการให้หน่วยงานของรัฐ  
อปท.จนท.ของรัฐ หรือ บุคคลใดงดเงินการกระท าที่มีผลกระทบต่อ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เป็นระยะเวลาเท่าใด 

ก.   10    ช่ัวโมง     
ข.   12    ช่ัวโมง 
ค.   24    ชั่วโมง     
ง.    48   ช่ัวโมง 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1337. จากข้อ 1188 ผู้บัญชาการมีอ านาจสั่งการให้งดเงินการ
กระท าใช้ตามความจ าเป็นไดไ้ม่เกนิเท่าใด 

ก.   3  วัน      
ข.   4   วัน 
ค.   5   วัน      
ง.    7   วัน 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1338. ในกรณีเกิดสาธารณภัย ผู้อ านวยการมีอ านาจสั่งให้เจ้า
พนักงานดัดแปลง ท าลาย หรือ เคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง    วัสดุหรือ
ทรัพย์สินของบุคคล ที่เป็นอุปสรรคแก่การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแต่หากจะเกิดผลท าให้                เกิดสาธารณภัยใน
เขตพื้นท่ีนั้น  จะกระท ามิได้เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากใคร 

ก.   ผู้อ านวยการท้องถิ่นนั้น    
ข.   ผู้อ านวยการอ าเภอ 
ค.   ผู้อ านวยการจังหวัด    
ง.    ผู้อ านวยการกลาง 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1339. ข้อใดเป็นหน้าท่ีของผู้อ านวยการที่ต้องด าเนินการเมื่อเกิด
สาธารณภัย 

ก.   จัดสถานท่ีช่ัวคราว เพื่อให้ผู้ประสบภัยอาศัย ปฐม
พยาบาลและรักษาทรัพย์สิน 
ข.   จัดให้มีการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
ค.   ช่วยเหลือขนย้าย และอพยพผู้ประสบภยั 

ง.    ถูกทุกข้อ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1340. เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นท่ี ผู้อ านวยการท้องถิ่นจะประกาศ
ห้ามมิให้บุคคลใดๆ  เข้าไปในพื้นที่เกิดสาธารณภัยนั้นต้องได้รับ
ความเห็นชอบจาก 

ก.   ผู้อ านวยการอ าเภอ    
ข.   ผู้อ านวยการจังหวัด 
ค.   ผู้อ านวยการกลาง    
ง    ผู้บัญชากา 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1341. ผู้ใดมีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  ให้ปฏิบัติหนา้ที่ในเขตพืน้ท่ี 

ก.   ผู้อ านวยการจังหวัด    
ข.   ผู้อ านวยการอ าเภอ 
ค.   ผู้อ านวยการท้องถิ่น    
ง.    ถูกทุกข้อ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1342. ผู้ใดไม่ใช่ผู้อ านวยการศูนย ์อปพร. 
ก.  นายก อปท. 
ข.  นายอ าเภอ 
ค.  ผู้อ านายการจังหวดั 
ง.  หวัหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1343. สมาชิก อปพร. อย่างน้อยต้องมีอายุกี่ไปขึ้นไป 
ก.   15    ปี     
ข.   17    ปี 
ค.   18    ปี     
ง.    กี่ปีก็ได้ไม่ก าหนด 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1344. สมาชิก อปพร. ต้องการฝึกอบรมหลักสูตร จัดส่ง อปพร. 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด อย่างน้อยกี่ช่ัวโมง 

ก.   20    ช่ัวโมง     
ข.   28    ช่ัวโมง 
ค.   30    ชั่วโมง     
ง.   32    ช่ัวโมง 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1345. ใครเป็นผู้จดัท าทะเบยีนและประวัติของสมาชิก อปพร. 
ก.   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
ข.   นายกเทศมนตร ี
ค.   ผู้ว่าราชการจังหวัด    
ง.   ข้อ ก. และ ข้อ ข. 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1346. ข้อใดคือ ศูนย์ อปพร.กลาง 
ก.   กระทรวงมหาดไทย 
ข.   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
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ค.   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ง.   ไม่มีข้อถูก 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1347. ผู้ใดคือ ผู้อ านวยการศูนย์ อปพร.กลาง 
ก.   นายกรัฐมนตร ี
ข.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ง.    อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1348. ข้อใดคือศูนย์ อปพร.จังหวัด 
         ก.   ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

ข.   ที่ท าการปกครองจังหวัด 
ค.   องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 
ง.    ส านักงานจังหวัด 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1349. ผู้ใด คือ ผู้อ านวยการศูนย์ อปพร.จังหวัด 
ก.   ผู้ว่าราชการจังหวัด    
ข.   ปลัดจังหวัด 
ค.   ท้องถิ่นจังหวัด     
ง.   ส านักงานป้องกันสาธารณภยัจังหวัด 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1350. ข้อคือ องค์ประกอบของไฟ 
ก.   ออกซิเจน     
ข.   ความร้อน 
ค.   เช้ือเพลิง     
ง.   ถูกทุกข้อ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1351. สารเคมีและวัตถุอันตราย จ าแนกได้กีส่ถานะ 
ก.   2   สถานะ     
ข.   3   สถานะ 
ค.   4   สถานะ     
ง.   5   สถานะ                 จ.   ผิดทุกข้อ 

1352. สารเคมีและวัตถุอันตราย มีกี่ประเภท 
ก.   5   ประเภท     
ข.   6   ประเภท 
ค.   8   ประเภท     
ง.   9   ประเภท                จ.   ผิดทุกข้อ 

1353. ข้อใดคือ สิทธิ ของ อปพร. 
ก.   แต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมาย อปพร. 
ข.   ใช้วิทยุสื่อสารของทางราชการตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
ค.   ได้รับการคุ้มครองตามระเบียบและกฎหมายในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ง.    ถูกทุกข้อ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1354.  บัตรประจ าตัวสมาชิก อปพร. ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก.   ด้านหน้าประทับตราประจ าหน่วยงานผู้ออกบัตรด้วย
หมึกแดง 
ข.   ด้านหลังพิมพ์เครื่องหมาย อปพร.  ด้วยหมึกด า  
ขนาดกว้าง  1.2  ซม.  ยาว  1.6  ซม. 
ค.   ด้านหลังพิมพ์เคร่ืองหมาย อปพร.  ด้วยหมึกด า  
ขนาดกว้าง  1.5  ซม.  ยาว  2  ซม. 
ง.    ถูกทุกข้อ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1355. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัิกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  2546  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3)  ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวดัมีวงเงินใน
อ านาจ จ านวนเท่าไร 

ก.   10   ล้านบาท     
ข.   15   ล้านบาท 
ค.   50   ล้านบาท     
ง.   100   ล้านบาท 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1356. ข้อใด ไม่ ใช่การให้ ความ ช่วยเหลือผู้ป ระสบภั ยตาม
หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 3) 

ก.   ถุงยังชีพ 
ข.   ค่าช่วยเหลือบาดเจบ็ 
ค.   ค่าเครื่องนุ่งห่ม 
ง.   ค่าเคร่ืองไฟฟ้า  วิทยุ  โทรทัศน์  ตู้เย็น  ที่ได้รับ
ความเสียหายจากสาธารณภัย 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1357. การช่วยเหลือผู้ประสพภยัพิบัติตามระเบยีบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสพ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 3) 
จะต้องด าเนินการภายใน 

ก.   3    วัน            ข.   7    วัน 
ค.   1    เดือน     
ง.    3   เดือน 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1358. เมื่อเกิดภัยจะต้องด าเนินการประกาศให้ภัยนั้นเป็นภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินภายในกี่วัน 

ก.   1   วัน      
ข.   3   วัน 
ค.   7   วัน      
ง.   1    เดือน 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1359. ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประกันภัยพิบัตติาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ 
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เพื่อช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  2546  
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ  (ฉบับท่ี 3) 
ก.  คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัตจิังหวัด 
ข.  คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติอ าเภอ 
ค.  คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติท้องถิ่น 
ง.  ถูกทุกข้อ 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1360. การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัตกิรณฉีุกเฉิน พ.ศ. 
2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  ด้านสังคมสงเคราะห์และ
ฟื้นฟูผู้ประสบภัย หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ 

ก.   ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัด 
ข.   ที่ว่าการปกครองจังหวัด 
ค.   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ง.   ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

         จ.   ผิดทุกข้อ 
1361. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผูท้ี่จะไดร้ับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

ก.   เป็นข้าราชการพลเรือน หรือ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ข.   ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยก าหนด หรือ รับรอง 
ค.   เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
ง.   ไม่มีข้อถูก 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1362. ข้อใดไม่ใช่หลักในการดับเพลิงเบื้องต้น 
ก.   ขจัดเชื้อเพลิง     
ข.   ลดอุณหภมู ิ
ค.   ตัดปฏิกิรยิาลูกโซ ่    
ง.   เป่าลม 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1363. คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. ประกอบด้วย
สมาชิก อปพร. ตั้งแต ่

ก.   ไม่น้อยกว่า  5  คน  แต่ไม่เกนิ  10  คน 
ข.   ไม่น้อยกว่า  10  คน  แต่ไม่เกิน  15  คน 
ค.   ไม่น้อยกว่า  15  คน  แต่ไม่เกิน  20  คน 
ง.    เท่าใดก็ได้ไม่มีก าหนดขึ้นอยูก่ับจ านวนสมาชิก อปพร. 
จ.   ผิดทุกข้อ 

1364.. ผู้มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานตามพ.ร.บ.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั  พ.ศ.2550  ในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  คือใคร 
 ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
            ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัด  
            ค.  นายอ าเภอ 
 ง.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 จ.  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1365. ผู้ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามพ.ร.บ.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั  พ.ศ.2550  คือใคร 
 ก.  ทส.ปช.    
            ข.  สมาชิก อส.   
            ค.  อาสาสมัครพิทักษ์ถ่ิน   
 ง.  อาสาสมัครในเขตพ้ืนที่ 
 จ.  อาสาสมคัร่วมกตัญญ ู
 
 
 
 
 
 
 
1366. ระเบียบงานสารบรรณของส านักนายกรัฐมนตรี หลังจาก
ฉบับ พ.ศ. 2526 แล้วมีประกาศเพิ่มเติมอีกเมื่อไร 
    ก. มกราคม 2533          ข. กุมภาพันธ์ 2533    
    ค. มีนาคม 2533 
    ง. เมษายน 2533           จ. พฤษภาคม 2533 
1367. จุดมุ่งหมายส าคัญของการเก็บเอกสารคือข้อใด 
    ก. หยิบมาใช้ไดท้ันทีทุกโอกาส 
    ข. เพื่อให้มีระเบยีบแลดูสวยงาม 
     ค เอกสารต้องอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ทันท ี
    ง เพื่อประหยัดเวลาแรงงานและเน้ือที่ใช้สอย จ. ถูกทุกข้อ 
1368. ข้อใดมใิชป่ระเภทของการเก็บหนังสือตามระเบียบงาน
สารบรรณ 
     ก การเก็บก่อนปฏิบัติ     ข การเก็บระหว่างปฏิบตัิ  
    ค การเก็บเมื่อปฏิบตัิเสร็จ   
    ง การเก็บไว้เพื่อใชใ้นการตรวจสอบ  
    จ. ผิดทุกข้อ 
1369. ข้อใดน่าจะเป็นหนังสือราชการมากที่สุด 
    ก หนังสือทีม่ีไปมาระหว่างบคุคลในวงราชการกับ
บุคคลภายนอก 
     ข หนังสือที่มีไปมาเก่ียวกบัข้อราชการระหว่างหน่วย
ราชการ 
    ค หนังสือที่ออกจากหนว่ยราชการและส่งถึงหน่วยราชการ 
    ง หนังสือเกี่ยวข้องกบังานของวงราชการ   จ. ถูกทุกข้อ 
1370. ต าแหนง่ใดข้อใดมีอ านาจลงนามย่อในหนังสือราชการ 
ประเภทประทับตราแทนการลงชื่อได้ 
      ก ระดับต าแหน่งหัวหน้ากองของสว่นราชการที่ออก
หนังสือน้ัน 
    ข ระดับหัวหน้าแผนกของส่วนราชการที่ออกหนังสือน้ัน 

   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า    
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.  2526 
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    ค หัวหน้าแผนกงานสารบรรณ 
    ง เลขานุการกรม    จ. ข้อ ก. และ ข. ถูก 
1371. ค าขึ้นต้นหนงัสือที่มีไปถึงอธิบดีควรใชข้้อใด 
    ก ถึง       ข  เรียน          ค การเรียน    
    ง แจ้งความมายัง     จ. กราบเรียน 
1372. จดหมายราชการไม่ควรใช้ส านวนในข้อใด 
    ก สุภาพ    ข เรียบร้อย    
    ค ถูกต้องตามสากลนิยม 
    ง.  ภาษานักประพันธ์หรือภาษาพูด    
   จ. ไม่มขี้อใดถูก 
1373. รหัสตัวพยญัชนะของส านกันายกรัฐมนตรีใช้ตวัอักษรตวั
อะไร 
    ก. นร       ข. สร             ค. นม          
   ง. สต          จ. ผิดทุกข้อ 
1374. การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น 3 อย่าง ข้อใดไมใ่ชว่ิธีการ
เก็บหนังสือ 1 ใน 3 อย่างดังกล่าว  
     ก. การเก็บก่อนปฏิบัติ       ข. การเก็บระหว่างปฏิบตัิ  
    ค. การเก็บเมื่อปฏิบตัิเสร็จแล้ว  
    ง. การเก็บไว้เพื่อใชใ้นการตรวจสอบ      จ. ผิดทุกข้อ 
1375. หนังสือภายใน" หมายถึง 
    ก. หนังสือที่ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน  
    ข. หนงัสือที่ติดต่อภายในกรมเดียวกัน  
    ค. หนังสือที่ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน  
    ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก        จ. ถูกทุกข้อ 
1376. ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์: 
     ก. บันทึกข้อความ          ข. ประกาศ    ค. ข้อบังคบั 
     ง. ค าส่ัง             จ. ผิดทุกข้อ 
1377. ลักษณะของผู้ทีจ่ะท างานสารบรรณได้ดีคือ: 
      ก. ผู้มีความรู้ภาษาไทยดี  ข. คล่องแคล่ว ว่องไว  
      ค. ผู้ที่สามารถติดต่อ โต้ตอบ ประสานงาน     
      ง. ผู้รู้ระเบียบงานสารบรรณด ี     จ. ถูกทุกข้อ 
1378. ในงานสารบรรณ "หนังสือ" หมายถึง: 
      ก. หนังสือเรียน   ข. หนังสือราชการ     
      ค. หนังสือนอกหลักสูตร  
      ง. หนังสือทุกประเภท        จ. ถูกทุกข้อ 
1379. บรรดาข้อความทัง้หลายทีผู่้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดใช้โดย
อาศัยอ านาจของกฎหมายเรยีกว่าอะไร 
        ก. ค าสั่ง         ข. ข้อบังคับ           ค. ระเบียบ    
      ง. กฎกระทรวง        จ. ผดิทุกข้อ 
1380. บรรดาข้อความทั้งหลายทีท่างราชการเห็นสมควร
เผยแพรใ่ห้ประชาชนทราบโดยทั่วไป เรียกว่าอะไร: 

       ก. แถลงการณ์:          ข. ประกาศ:   ค. ค าส่ัง :  
       ง. ข่าว:    จ.ไมม่ีข้อใดถูก 
1381. หนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการถึง
หน่วยงานอื่นซึ่งมใิชห่น่วยงานราชการหรือมีถึงบุคคลภายนอก 
คือ: 
      ก. หนังสือภายใน:                   ข. หนังสือภายนอก:   
      ค. หนังสือประทบัตรา:  
      ง. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐาน:    
      จ. ผิดทุกข้อ 
1382. การเก็บเอกสารที่ดีที่สุดควรปฏิบัติอยา่งไร: 
      ก. เก็บเอกสารที่มีระบบเดียวตลอด: 
      ข. เก็บเอกสารที่มีอุปกรณ์พร้อม: 
      ค. เก็บเอกสารไว้อย่างเป็นระบบ:      
       ง. เก็บเอกสารให้เป็นปัจจุบัน:  
     จ. ข้อ ก. และ ข. ถูก 
1383.. จุดประสงค์ที่ส าคัญในการจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบไว้
ในที่เดียวกัน คือ 
       ก. ค้นหาเอกสารได้ทันท่วงที   
      ข. เพื่อความปลอดภัยและเอกสารจะอยู่อย่างเป็นระเบียบ  
      ค. เพื่อรวบรวมเอกสารไวใ้นแหล่งทีม่ีผู้รับผิดชอบเป็น
สัดส่วน  
       ง. ถูกทุกข้อ    จ. ไมม่ีข้อใดถูก 
1384. ระเบียบงานสารบรรณฉบบัปัจจุบันเร่ิมมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่เมื่อใด: 
      ก. 1 มกราคม 2526:     ข. 1 มิถุนายน 2526:     
      ค. 1 ตุลาคม  2526:  
      ง. 1 เมษายน 2526:     จ. ผิดทุกข้อ 
1385. ผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณคือใคร: 
       ก. นายกรัฐมนตรี:      ข. เลขาธิการ ก.พ.:  
     ค. ปลัดส านักนายกรัฐมนตร:ี  
     ง. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย:  
      จ. ผิดทุกข้อ 
1386. หนังสือราชการมีกีช่นิด: 
     ก. 3  ชนิด:             ข. 4  ชนิด:          ค. 5  ชนิด:    
     ง. 6  ชนิด:            จ. ผิดทุกข้อ 
1387. หนังสือราชการคืออะไร 
       ก.เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ 
      ข. :เอกสารที่เป็นหนังสือส าคัญ: 
      ค.เอกสารที่เจ้าหน้าที่เรียกร้องให้น าส่ง:    
      ง. เอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องติดแสตมป์:         
      จ. ผิดทุกข้อ 
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1388. ตัวครุฑที่ใช้กระดาษราชการมี 2  ขนาด คือ ครุฑกลาง
สูง  3  ซม. ครฑุเล็กสูงเท่าใด: 
         ก. 2.5  ซม          ข. 2.0  ซม           ค. 1.5  ซม.:   
         ง. 1.0  ซม              จ. ไม่มขี้อใดถูก 
1389. การรับหนังสือมีวธิีการปฏบิัติตามล าดับขั้นตอนอย่างใด
ตามล าดับก่อนหลัง: 
    ก. เปิดซองแล้วตรวจ ลงชื่อรับหนังสือ ประทับตรารับ
หนังสือ ลงทะเบียนรับ ลงเลขทีท่ะเบียนรับทีต่รารับ: 
    ข. เปิดซองแล้วตรวจ ลงทะเบียนรับ ประทบัตราหนงัสือ ลง
เลขที่ทะเบียนรับที่ตรารับ ลงชื่อรับหนังสือ: 
    ค. เปิดซองแล้วตรวจ ประทบัตรารับหนงัสือ ลงทะเบียนรับ 
ลงชื่อรับหนังสือ ลงเลขทีท่ะเบียนรับที่ตรารับ: 
     ง. เปิดซองแล้วตรวจ ประทับตรารับหนังสอื ลงเลขที่
ทะเบียนรับที่ตรารับ ลงทะเบยีนรับ ลงชื่อรับหนังสือ:  
    จ. ผิดทุกข้อ 
1390. หนังสือราชการคือ: 
     ก. เอกสารทางราชการ     ข. เอกสารที่ราชการท าขึ้น:  
      ค. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ      
     ง. :เอกสารโต้ตอบในราชการ         จ. ผิดทุกข้อ 
1391. หนังสือภายนอกให้ใช้กระดาษชนิด: 
     ก. กระดาษบันทึกข้อความ:    ข. กระดาษตราครุฑ:  
     ค. กระดาษบันทึกหรือตราครุฑก็ได้:  
     ง. กระดาษที่ราชการก าหนด   
    จ. ข้อ ก.และ ข. ถูก 
1392. หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อให้ใช้ได้ในกรณีใด: 
      ก. การส่งสิ่งของเอกสารหรือบรรณสารระหว่างส่วน
ราชการ:  
     ข. ค าแนะน า:                        ค. แถลงการณ์:        
     ง. หนังสือที่ไม่เกี่ยวกับราชการ  
     จ. ไม่มขี้อใดถูก 
1393. ข้อใดเป็นหนังสือทีต่้องเกบ็ไว้เป็นหลักฐานทางราชการ
ตลอดไป  
    ก. เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน     ข. :เรื่องที่เกี่ยวกบัระเบียบ:  
     ค. เร่ืองที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์:     ง. ถูกทุกข้อ    
    จ. ข้อ ก. และ ข. ถูก 
1394. กรรมการด าเนินการท าลายหนังสือประกอบขึ้นด้วย
บุคคลอย่างน้อยกี่คน: 
     ก. 2  คน :          ข. 3  คน              ค. :4  คน      
     ง. :เท่าใดก็ได ้     จ. ถูกทุกข้อ 
1395. ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรี ค าขึ้นต้นใหใ้ชค้ าว่า: 
      ก. กราบเรียน:  ข. เรียน:  ค. เสนอ:  

     ง. ขอประธานกราบเรียน:  จ. น าเรียน 
1396. การจดบันทึก หรือรายงานการประชุมอาจท าได้กีว่ิธี: 
     ก. 1  วธิี       ข. :2  วิธี:         ค. 3  วิธี:     
     ง. 4  วิธี:         จ. 5 วธิ ี
1397. หนังสือประทับตรา คืออะไร: 
    ก. หนังสือทีห่ัวหน้าส่วนราชการเป็นคนลงนาม:  
    ข. หนงัสือติดต่อราชการที่เปน็พิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก
และภายใน:  
     ค. หนังสือที่ใช้ประทบัตราแทนการลงชื่อของหัวหน้า
ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป:  
    ง. หนังสือทีใ่ช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกองขึ้นไป:  
    จ. ข้อ ก. และ ข. ถูก 
1398. หนังสือส่ังการมีกี่ชนิด: 
    ก. 2  ชนิด:           ข. 3  ชนิด:            ค. 4  ชนิด:    
    ง. 5  ชนิด:          จ. 6 ชนิด 
1399. หนังสือประชาสัมพันธ์มีกีช่นิด 
    ก.:1  ชนิด:          ข. 2  ชนดิ:            ค. 3  ชนิด      
    ง. :4  ชนิด           จ. 5 ชนดิ 
1400. ประกาศจัดเป็นหนังสือชนิดใด: 
    ก. หนังสือส่ังการ:         ข. หนังสือประชาสมัพันธ์:   
    ค. หนังสือประทับตรา:  
    ง. หนังสือแถลงการณ์:         จ. ข้อ ก. และ ข. ถูก 
1401. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานใน
ราชการ มีกีช่นิด: 
      ก. 1  ชนิด:       ข. 2  ชนดิ          ค. :3  ชนิด:   
      ง.  4 ชนิด:        จ. 5 ชนดิ 
1402. การพิจารณาหนังสือทีจ่ะขอท าลายเป็นหน้าที่ของ: 
      ก. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม:    
      ข. ผู้ทีห่ัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบอ านาจให้ปฏิบตัิ
ราชการแทน: 
      ค. คณะกรรมการที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
แต่งต้ัง:  
     ง. คณะกรรมการที่ปลัดกระทรวงแต่งตัง้โดยการเสนอของ
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม    
      จ. ผิดทุกข้อ 
1403. ค าว่า "ค าส่ัง"  คือ: 
     ก. ค าส่ังด้วยวาจา ค าส่ังที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็น
ค าส่ังที่บันทึกถงึตัวผูป้ฏิบัตโิดยเฉพาะ:  
     ข. การส่ังด้วยบันทึก ทางจดหมายและด้วยสื่อน าสาร: 
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      ค. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบญัชาสั่งการให้ปฏบิัติโดย
ชอบด้วยกฎหมาย:  
    ง. การกระท าด้วยหนังสือหรอืเรียกเจ้าหน้าทีม่าพบเพื่อส่ัง
การแต่ละเรื่อง:             จ. ไมม่ีข้อใดถูก 
1404. การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น 
     ก. เก็บเข้าแฟ้มเพื่อสะดวกในการค้นหาเร่ืองเดิม, เก็บเพื่อ
เป็นหลักฐานและเก็บเพื่ออ้างอิงในการปฏิบัติ:  
      ข. การเก็บระหว่างปฏบิัติ, เก็บเมื่อปฏบิัติแล้วเสร็จและ
การเก็บไว้เพือ่ใช้ในการตรวจสอบตลอดจนก าหนด
ระยะเวลาท าลายไว้:  
     ค. เก็บโดยมิดชิดปลอดภยัและก าหนดการเร่งด่วนในการ
ขอย้าย:  
     ง. เก็บให้เป็นระเบียบเพื่อการค้นหาได้สะดวก   
     จ. ผิดทุกข้อ 
1405. การเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ป ี
     ก. :5  ปี:  ข. 10  ปี:          ค. 15  ปี:     
     ง. ข้อ ก. และ ข.ถูก                จ. ไม่มขี้อใดถูก 
1406. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบในการเก็บหนังสือ ส ารวจ
หนังสือที่อายุครบการเก็บในปีน้ัน จัดท าบญัชหีนังสือขอท าลาย
เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อท าลายหนังสือภายในกี่วัน 
หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน: 
     ก. 30  วัน:        ข. 60  วัน:           ค. 120  วัน:  
     ง. 180 วัน                 จ. 1  ปี: 
1407. ระเบียบคือหนังสือชนิดหนึ่งที่จัดอยูใ่นหนงัสือประเภท
ใด: 
      ก. หนังสื่อสั่งการ:       ข. หนังสือประทบัตรา:  
     ค. หนังสือภายใน:  ง. หนังสือภายนอก        จ.ผิดทุกข้อ 
1408. งานสารบรรณ คือ: 
     ก. งานที่เกี่ยวกับระเบียบการร่างโต้ตอบหนังสือและเสนอ
ความเห็น:  
    ข. งานที่รบัผิดชอบเกีย่วกับการติดต่อกับหนว่ยราชการทั้ง
ภายในและภายนอกหนว่ย:  
     ค. งานที่ปฏิบัติด้วยหนังสอื นับตั้งแต่ คิด ร่าง เขียน 
แต่งพิมพ์  จดจ า ท าส าเนา ส่ง รับ บันทึกยอ่เร่ือง เสนอสั่ง
การ ตอบ เก็บเขา้ที่และค้นหา:  
    ง. งานเก่ียวกบัธุรการทุกชนดิ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ให้รับผิดชอบ:            จ. ถูกทกุข้อ 
1409. การปฏิบัติกับหนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป คือ: 
    ก. ให้เก็บโดยมิดชิด ปลอดภยัและก าหนดความเร่งด่วนใน
การขนย้าย:  
    ข. เก็บใส่ตู้เอกสารทีม่ั่นคงแข็งแรงและก าหนดชั้นความลับ:  

     ค. ให้ประทับตราค าว่า "หา้มท าลาย" ด้วยหมึกสีแดงที่
หน้าแฟ้มเร่ืองนั้น:  
    ง. เก็บให้เป็นระเบียบ แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าทีท่ราบทัว่กัน:  
    จ. ข้อ ก. และ ข. ถูก 
1410. ผูท้ีม่ีอ านาจตีความและวินจิฉัยปญัหาเก่ียวกับระเบยีบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คือใคร: 
    ก. หัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ:  ข. ส านักงาน ก.พ.:  
     ค. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี:  ง. ปลัดกระทรวงนั้น ๆ:  
    จ. ผิดทุกข้อ 
1411. ประกาศ หรือแถลงการณ์ เป็นหนังสือชนิดใด: 
    ก. หนังสือส่ังการ:  ข. หนังสือประชาสมัพันธ์:  
    ค. หนังสือที่เจ้าหน้าทีท่ าขึ้นเพื่อใหทุ้กฝ่ายถือปฏิบัตติาม
นโยบาย:  
    ง. หนังสือประทบัตรา           จ. ผิดทุกข้อ 
1412. ค าขึ้นต้นของหนังสือภายในถึงบุคคลธรรมดา ใช้ค า
ขึ้นต้นอย่างไร: 
      ก. เรียน:   ข. ขอประทานเสนอ:  
     ค. ขึ้นอยู่กับต าแหน่งของบคุคล:       ง. ถึง   
     จ. ถูกทุกข้อ 
1413. บรรดาข้อความที่ผูม้ีอ านาจหน้าทีไ่ด้วางไว้ เพื่อถือเป็น
หลักปฏิบัติงานเป็นประจ า เรียกว่า: 
     ก. ค าส่ัง:            ข. ระเบียบ:              ค. ข้อบงัคับ:  
     ง. ประกาศ              จ. แถลงการณ์ 
1414. ข้อความใด ถูกต้องเกี่ยวกับข้อบังคบั: 
     ก. รายละเอียดของข้อบังคับมีหวัข้อเหมือนกับค าส่ัง:  
     ข. ผู้ออกข้อบงัคับไม่จ าเป็นจะต้องพมิพช์ื่อเตม็ไว้ด้วย:  
      ค. การเขียนข้อบังคับต้องมีชื่อส่วนราชการอยู่ด้วย:  
     ง. การเขียนวันที่ของข้อบังคับต้องเขยีนเต็มโดยมี วันที ่
เดือน พ.ศ.:  
     จ. ผิดทุกข้อ 
1415. หนังสือราชการต่อไปนี้ ขอ้ใดต้องใช้กระดาษตราครุฑ: 
    ก. ข่าว:   ข. ประกาศ  ค. แถลงการณ์:   
     ง. ข้อ ก และ  ข  ถูก      จ. ถูกทุกข้อ 
1416. หนังสือรับรอง คือหนังสือที่ส่วนราชการออกให้: 
    ก. รับรองบุคคล:     ข. รับรองนิตบิุคคล:   
    ค. รับรองหนว่ยงาน:  
    ง. ข้อ ก.และ ข. ถูก          จ. ถูกทุกข้อ 
1417. หนังสือที่เจ้าหน้าทีต่้องปฏิบัติทันททีี่ได้รับ: 
      ก. หนังสือด่วนมาก:         ข. หนังสือด่วน:   
     ค. หนังสือด่วนที่สุด:  
     ง. หนังสือลับ                จ. ข้อ ก. และ ข. ถูก 
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1418. ข้อใดคือลักษณะของหนังสือเวียน: 
    ก. หนังสือถึงผู้รบัเป็นจ านวนมาก:  
    ข. มใีจความอย่างเดียวกัน:  
    ค. มีรหัสตัวพยัญชนะ " ว "ทีห่น้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง:  
    ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก        จ. ถูกทุกข้อ 
1419. มาตรฐานของกระดาษ A 4 มขีนาดเท่าใด: 
    ก. 148  มม.  X  210  มม.:    ข. 229  มม.  X  324  มม.:  
    ค. 52  มม.  X  74  มม.:     ง. 210  มม.  X  297  มม.: 
    จ. ผิดทุกข้อ 
1420. ตราครุฑทีใ่ช้เป็นแบบพมิพ์ ในระเบียบงานสารบรรณ
ขนาดใหญ่ มีความสูงเท่าใด: 
     ก. 3  ซม.:           ข. 2  ซม.:               ค. 1.5  ซม.:    
    ง. 5  ซม.:           จ. 3.5 ซม 
1421. ซองที่ใชใ้นระเบียบงานสารบรรณมีกี่ขนาด: 
     ก. 4  ขนาด:        ข. 5  ขนาด:           ค. 6  ขนาด:    
     ง. 7  ขนาด:        จ. 8 ขนาด 
1422. การประทับตรารับหนังสือเพื่อลง วันที่ เดือน พ.ศ. 
จะต้องประทับตราที่ใด: 
      ก. มุมบนด้นขวา:         ข. มุมบนด้านซ้าย:         
    ค. มมุล่างด้านขวา:         ง. มุมล่างด้านซ้าย          
    จ. ด้านใดก็ได้ 
1423. ค าลงท้ายถึงประธานองคมนตรี ใช้ค าว่าอะไร: 
      ก. ขอแสดงความนับถือ:     
     ข. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง:  
     ค. ขอแสดงความนับถือยิ่ง:         ง. ไม่มขี้อใดถูก:      
     จ. ข้อ ก. และ ข. ถูก 
1424. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความส าคญั และ
เป็นเรื่องทีเกิดขึ้นเป็นประจ า เมือ่ด าเนินการเสร็จแล้วให้เก็บไว้
ไม่น้อยกว่ากีป่ี: 
     ก. 6 เดือน:         ข. 1  ปี:          ค. 1  ปี  6  เดือน   
     ง. :2  ปี:              จ. 2 ปี 6 เดือน 
1425. ใต้ฝ่าละอองพระบาท" เปน็สรรพนามที่ไมใ่ช้ส าหรับ: 
      ก. สมเด็จพระบรมราชนีนาถ:      
     ข. สมเด็จพระบรมราชชนนี:  
     ค. สมเด็จพระยุพราช:        ง. สมเด็จพระบรมราชกมุาร ี
     จ. ผิดทุกข้อ 
1426. พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มี
ผลบังคับเมื่อใด  
   ก. ภายใน 30 วันนับแต่ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
   ข. ภายใน 60 วันนับแต่ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
    ค. ภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา    

   ง. ภายใน 120 วันนับแต่ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
   จ. ผิดทุกข้อ 
1427. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร
ของข้าราชการ พ.ศ. 2540  
    ก. รัฐมนตรีว่าการ   ข. ปลัดกระทรวง  ค. อธิบดี  
     ง. นายกรัฐมนตรี    จ. ผู้อ านวยการกอง 
1428. ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัตขิองราชการที่หาก
เปิดเผยออกไปแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคง
ของประเทศ หน่วยงานของรัฐ จะต้องเก็บไว้นานเท่าใด  
     ก. 20 ปี      ข. 25 ปี      ค. 30 ป ี   ง. เก็บไว้ตลอดไป   
     จ. ผิดทุกข้อ 
1429. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่หากเปิดเผยออกไปแล้ว
จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 
หน่วยงานของรัฐจะต้องเก็บไว้อย่างน้อยกี่ปี  
    ก. 70 ปี      ข. 75 ปี        ค. 80 ปี          
    ง. 85 ปี            จ. 90 ป ี
1430. ผู้ใดไมม่าให้ถ้อยค า หรือส่งวัสดุเอกสาร ตามค าส่ังของ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารจะมีโทษอย่างไร หรือไม่  
    ก. มีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
    ข. มโีทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน  ค. ปรับไม่เกิน 5,000 บาท  
   ง. ผิดทุกข้อ   
    จ. มีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดอืน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
1431. ข้อมูลข่าวสารของราชการต่อไปนี้ ไมต่้องตีพมิพใ์นราช
กิจจานุเบกษา  
   ก. สัญญาสมัปทาน    
   ข. โครงสร้างและการจัดองค์การในการด าเนินงาน  
   ค. สรุปอ านาจหน้าทีท่ี่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน  
   ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก   จ. ผิดทุกข้อ 
1432. กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขข้อมูลใหต้รงกับความ
เป็นจริงตามค าขอของบุคคล บคุคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการภายในกี่วัน 
   ก. 15 วัน               ข. 30 วัน              ค. 45 วัน     
   ง. 60 วัน             จ. 90 วัน 
1433. พระราชบัญญัตินีใ้ห้บงัคับใช้เมื่อพ้นก าหนดกี่วัน นบัแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
    ก. 30 วัน            ข. 60  วนั             ค. 90 วัน     
    ง. 120 วัน           จ. 150 วนั 
1434. กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ มาจากภาครัฐและภาคเอกชนมี
จ านวนกี่คน  
      ก. 9 คน        ข. 12 คน      ค. 15 คน   
     ง. 18 คน     จ. ไม่มขี้อใดถกู 
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1435. ใครเป็นประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ  
      ก. เลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ        
     ข. เลขาธิการ ก.พ.   
     ค. ปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี     ง. นายกรัฐมนตรี         
     จ. ผิดทุกข้อ 
1436. กรณีมีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการๆจะต้องพิจารณา
ใหแ้ล้วเสร็จภายในกี่วันนับแตว่นัที่ได้รับค าร้องเรียน 
      ก. 15  วัน       ข. 30 วัน        ค. 45 วัน  
        ง. 60 วัน       จ. 90 วัน 
1437. กรณีการเปิดเผยข้อมูลอาจกระทบถงึผลประโยชน์ส่วน
ได้ส่วนเสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าทีแ่จ้งผู้นั้นไม่น้อยกว่ากี่วันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้ง   
      ก. 9 วัน           ข. 12 วัน           ค. 15 วัน     
      ง. 18 วัน          จ. ผิดทุกข้อ 
1438. ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารภายในกีว่ันนับแตว่ันที่ได้รับแจ้งค าสั่งไม่ยินยอม
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ( 30 วัน) 
      ก. 15 วัน             ข. 30 วนั             ค. 45 วัน     
      ง. 60 วัน             จ. 90 วัน 
1439. เจ้าหน้าที่ไม่เปิดเผยข้อมลูข่าวสารเพราะมีกฎหมาย
คุ้มครองมิให้เปิดเผยต้องใช้สิทธอิุทธรณ์ภายในกี่วัน 
     ก. 9 วัน     ข. 12 วัน       ค. 15 วัน       
     ง. 18 วัน     จ. ผิดทุกข้อ 
1440. ประเภทข้อมูลข่าวสารจ าแนกได้กี่ประเภท  
       ก. 3 ประเภท          ข.  4 ประเภท          ค. 5 ประเภท       
       ง. 6 ประเภท   จ.ไมม่ีข้อใดถูก 
1441. ส านักงานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ 
ตั้งอยู่ในส านักงานใด  
       ก. ส านักนายกรัฐมนตรี  ข. กระทรวงมหาดไทย  
       ค. กระทรวงแรงงาน      
       ง. ส านักงานปลัดนายกรัฐมนตรี   
       จ. ผิดทุกข้อ 
1442. กรณีมีเหตจุ าเป็นให้ขยายเวลาออกได้ แต่ต้องแสดง
เหตุผลและรวมเวลาทั้งหมด แลว้ต้องไม่เกินกี่วัน  
       ก. 30 วัน      ข. 60 วัน    ค. 90 วัน     
       ง. 120 วัน      จ. 150 วัน 
1443. ก าหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (ตาม 
ม.14) ใหแ้กห่อจดหมายเหตุแหง่ชาติเมื่อครบกี่ปี  
        ก. 75 ปี         ข. 80 ปี        ค. 85 ปี        
       ง. 90 ปี             จ. ไม่มขี้อใดถูก 

1444. กรณี (ตาม ม.15 ) ให้ส่งขอ้มูลข่าวสารของราชการใหแ้ก่
หอจดหมายเหตแุหง่ชาติเมื่อครบกี่ปี  
      ก. 10 ปี           ข. 15 ปี               ค. 20 ปี       
       ง. 25 ปี          จ. ผิดทุกข้อ 
1445. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการหมายถงึ 
     ก. ข้อมูลข่าวสารที่อยูใ่นความครอบครองของหนว่ยงาน
ของรัฐ 
     ข. ข้อมูลข่าวสารที่เกีย่วกับการด าเนินงานของรัฐ 
     ค. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัเอกชน   
     ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก      จ. ถูกทุกข้อ 
1446. ข้อมูลข่าวสารส่วนบคุคล หมายความรวมตรงกับข้อใด 
     ก. ข้อมูลที่เกีย่วกับส่ิงเฉพาะตัวบุคคล    
     ข. ประวตัิการท างาน 
     ค. บันทึกลักษณะเสียงของบุคคล   
     ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก   
      จ. ถูกทุกข้อ 
1447. ข้อมูลข่าวสารใดทีป่ระชาชนเข้าตรวจดูได้ 
    ก. ค าวินิจฉัยทีม่ีผลโดยตรงต่อเอกชน   
    ข. การตีความไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพใ์นราชกจิจานุเบกษา   
    ค. สัญญาสัมปทานร่วมทุนกบัเอกชนในการจัดท าบริการ
สาธารณะ   
    ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก     
     จ. ถูกทุกข้อ 
1448. บุคคลใดไมใ่ชค่ณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
   ก. ปลัดกระทรวงพาณิชย์   ข. ผอ.ส านักงบประมาณ   
    ค. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี    
    ง. เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร   
   จ. ถูกทุกข้อ 
1449. ผู้ที่แตง่ตั้งคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารสาขาต่าง ๆ คือ 
    ก. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร    ข. ครม. 
    ค. นรม.                 ง. ปลดัส านักนายกรัฐมนตรี    
    จ. ถูกทุกข้อ 
1450. กรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่เป็น
ผู้ทรงคุณวฒุิมวีาระ อยู่ในต าแหน่งคราวละก่ีป ี
     ก. 3 ปี     ข.  4 ป ี         ค. 5 ปี    
   ง.  6 ปี        จ.  7  ปี 
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               ระเบียบ มท. 
ว่าด้วยการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1451. ค าว่า “แผนพัฒนา” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมายความรวมถึง 

 ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ข. แผนการปฏิบตัิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ค. แผนพัฒนาสามป ี  
            ง. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
            จ. ถูกทั้งข้อ ค และข้อ ง 
1452. ผู้รักษาการตามระเบยีบว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 คือ 
 ก. นายรัฐมนตร ี   
            ข. ปลัดกระทรวงการคลัง   
            ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
           จ. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
1453. องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
 ก. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
            ข. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ค. คณะผู้บริหารเทศบาล    
            ง. คณะผู้บรหิารองค์การบริหารส่วนต าบล 
 จ. ถูกทั้งข้อ ก และ ข 
1454. ประธานกรรมการของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คือใคร 
 ก. ก านัน        ข. ปลัดเทศบาล   
            ค. รองนายกเทศมนตรี 
 ง. ผู้บริหารท้องถิ่น   จ. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1455. ประธานกรรมการของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นคือใคร 
 ก. ผู้อ านวยการกองคลังท้องถิ่น   
            ข. ผู้อ านวยการกองวิชาการ 
 ค. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
            ง. หัวหน้าส านักปลัด 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1456. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละกี่
ปี 
 ก. 2 ปี  ข. 3 ปี  ค. 4 ปี 
 ง. 5 ปี  จ. 6 ปี 
1457. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิกี่
คน 
 ก. 2 คน  ข. 3 คน         ค. 4 คน 
 ง. 5 คน  จ. 6 คน 
 
 

1288 ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 1287 มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละกี่ป ี
 ก. 2 ปี  ข. 3 ปี  ค. 4 ปี 
 ง. 5 ปี  จ. 6 ปี 
1458  แผนพัฒนาสามปีจะต้องจดัท าและทบทวนให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนใด 
 ก. เมษายน ข. พฤษภาคม ค. มิถุนายน
 ง. กรกฎาคม จ. สิงหาคม 
1459. การแก้ไขแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
อ านาจของใคร 
 ก. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
            ข. หัวหน้าส่วนการบริหาร 
 ค. สมาชิกสภาท้องถิ่น   
            ง. ผู้บริหารท้องถิ่น  จ. ถูกทุกข้อ 
1460. การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมจะต้องยึดถืออะไรเป็นส าคญัในการจดัท า 

ก. ประชาชน             ข. งบประมาณที่ม ี
ค. กระแสสังคม  ง. แผนพัฒนา  
จ. ผู้บริหารท้องถิ่น 

1461 .แผนพัฒนาที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันครอบคลุมระยะเวลากี่ป ี
 ก. 2 ปี  ข. 3 ปี  ค. 4 ปี 
 ง. 5 ปี  จ. 6 ปี 
1462. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีใครบ้าง 
 ก. ผู้บริหารท้องถิ่น    
            ข. รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ค. สมาชิกสภาท้องถิ่น    
            ง. ผู้แทนภาคราชการและหรือรัฐวิสาหกิจ 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1463.ประธานคณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นคือ
ใคร 
 ก. หัวหน้าส่วนการบริหาร    
            ข. หัวหน้ากองวิชาการ 
 ค. หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
            ง. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จ. ผู้บริหารท้องถิ่น 
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1464.  ผู้รักษาการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงนิ   การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
        ก. อธิบดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น        
 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
        ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย    
            ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
        จ. ไม่มีข้อใดถูก 
1465.  ปลัดกระทรวงมหาดไทยตามข้อ 1295 สามารถมอบ
อ านาจให้บุคคลใดได้บ้าง 
       ก. อธิบดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
 ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
       ค. นายอ าเภอ    
 ง. ถูกเฉพาะข้อ  ก และ  ข 
       จ. ไม่มีข้อใดถูก 
1466.  ในระเบียบนี้  “ ผู้บริหารท้องถิ่น”  คือใคร 
      ก. นายองค์การบริหารส่วนจังหวดั  
 ข. นายกเทศมนตร ี
       ค. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ง. คณะเทศมนตร ี
       จ. ถูกทุกข้อ 
1467.  ค าว่าหีบห่อหมายความถึงข้อใด 
        ก. หีบ ข. ถุง       ค. ภาชนะอื่นใด 
       ง. ถูกทุกข้อ       จ. ไม่มีข้อใดถูก 
1468.  ในระเบียบนี้ใบส าคัญคู่จา่ยคืออะไร 
       ก. หลักฐานการจา่ยเงินท่ีเป็นใบเสร็จรับเงิน 
       ข. หลักฐานการน าเงินเข้าบัญชีเงนิฝากผูร้ับที่ธนาคาร 
       ค. หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี ้
       ง. ใบน าส่งเงินต่อหน่วยงานคลัง      
       จ. ถูกทุกข้อ 
1469.  บรรดาแบบพมิพ์และเอกสารใด ๆ  ท่ีใช้ในการรับเงิน การ
เบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานใดเป็นผู้ก าหนด 

ก. กระทรวงมหาดไทย   
 ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
       ค. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
            ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
       จ. ถูกทุกข้อ 
1470.  รายการใดต่อไปนี้เป็นสาระส าคญัในใบเสร็จรับเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ก. ที่ท าการหรือส านักงานท่ีออกใบเสรจ็รับเงิน  
            ข. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 

       ค. จ านวนเงินท่ีรับช าระทั้งตัวเลขและตัวอักษร  
            ง. รายการแสดงการรับเงิน 
       จ. ถูกทุกข้อ 
1471.  กรณีเทศบาลต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีพ้ืนท่ี
ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวก ไมส่ามารถน าเงินฝากธนาคารได้
ประจ าทุกวันให้ด าเนินการอย่างไร 
     ก. ให้เก็บรักษาเงินสดในตู้นิรภัยและน าเงินดังกล่าว
ฝากธนาคารในวันท าการสุดท้ายของสัปดาห์ 
       ข. ให้เก็บรักษาเงินสดในตู้นิรภยัและน าเงินดังกล่าวฝาก
ธนาคารในวันท าการสดุท้ายของเดือน 
       ค. ให้เก็บรักษาเงินสดในตู้นิรภัยและน าเงินดังกล่าวฝาก
ธนาคารในวันท าการสุดท้ายของปีงบประมาณ 
       ง. ให้เก็บรักษาเงินสดในตู้นริภัยและน าเงินดังกล่าวฝาก
ธนาคารทุก 15  วันท าการ  
       จ. ถูกทุกข้อ 
1472.  ตู้นิรภัยอย่างน้อยต้องมีลูกกุญแจจ านวนกี่ดอก 
       ก. 2 ดอก  ข. 3 ดอก  
 ค. 4 ดอก 
       ง. 5 ดอก   จ. ไม่มีข้อใดถูก 
1473. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ไว้  ณ ส านักงานอย่างน้อยกี่คน 
         ก. 2   คน  ข. 3  คน  
 ค. 4   คน 
         ง. 5  คน   จ. ถูกทุกข้อ 
1474.  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเงินรายรับขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
         ก. รายรับให้น าฝากธนาคารทั้งจ านวนภายในวันน้ัน   
         ข. ถ้าในกรณีฝากเงินไม่ทนัให้น าฝากตู้นริภัย 
         ค. กรณีที่จะน าฝากตู้นิรภัย ต้องน าไปฝากในวันรุ่งขึ้น หรือวัน
ท าการถัดไป 
         ง. ถูกเฉพาะข้อ  ก และ ข 
         จ. ถูกทุกข้อ 
1475.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นหน้าท่ีรับผิชอบร่วมกันของคณะกรรมการ
รับส่งเงิน 
         ก. ตรวจนับจ านวนเงินซึ่งได้รับมอบหมายให้รับส่งและใบ
น าส่งและใบรับการรับเงิน    
         ข. บรรจุลงหีบห่อในกุญแจหรือใช้เชือกผูกมัดและตรา
ประจ าคลัง 
         ค. ให้กรรมการรับส่งเงินพร้อมกับออกเดินทางไปยังสถานที่
รับเงิน 
         ง. ถูกทุกข้อ 
         จ. ไม่มีข้อใดถูก 
1476.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการรับเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
          ก. ให้รับเป็นเงินสด  ข. รับฝากเช็ค 
 ค. รับเป็นดร๊าฟ 

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจบุัน 
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          ง.  ถูกทุกข้อ  จ. ไม่มีข้อใดถูก 
1477.  เงินท่ีเบิกไป หากไมไ่ดจ้่ายหรือจ่ายไม่หมดให้หน่วยงานผู้
เบิกรีบส่งคืนหน่วยงานคลังภายในก าหนดกี่วันนับจากวันที่ได้รับ
จากหน่วยงานคลัง 
         ก. 10 วัน   ข. 15 วัน 
 ค. 20 วัน 
         ง. 25 วัน   จ. 30 วัน 
1478.  การขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายและหรือเงินอุดหนุนที่
รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ปีใดให้วางฎีกาเบิกเงินได้ถึงเมื่อใด 
          ก.  วันท าการสุดท้ายก่อนสิ้นเดือนสุดท้ายของปีนั้น 
          ข.  วันท าการสุดท้ายของปีนี้ 
          ค.  ภายในก าหนด  15  วันก่อนวันท าการสุดท้ายของปี
นั้น 
         ง.  ภายในก าหนด  30  วันก่อนวันท าการสุดท้ายของปี
นั้น 
          จ.  ไม่มีข้อใดถูก 
1479.  เงินประเภทใดซึ่งโดยลักษณะต้องจ่ายประจ าเดือนในวันสิ้น
เดือนให้วางฎีกาภายในวันท่ีเท่าใด 
        ของเดือนนั้น 
         ก. วันท่ี  20  ข. วันท่ี  23   
 ค. วันที่  25 
         ง. วันท่ี  27  จ. วันท่ี  30 
1480.  การซื้อ  เช่าทรัพย์สิน หรอืจ้างท าของ  ให้หน่วยงานผู้เบิก
รีบด าเนินการวางฎีกาโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินก าหนดกี่วัน นับจาก
วันท่ีได้ตรวจรับทรัพยส์ินหรือตรวจรับงานถูกต้อง 
         ก.  3   วัน          ข.  5   วัน          
 ค.  7   วัน 
         ง.  9   วัน  จ.  10  วัน 
1481.  การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นคา่ซื้อทรัพย์สินหรือจ้างท าของ ให้
มีเอกสารประกอบฎีกา  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเอกสาร
ประกอบฎีกา 
         ก.  สัญญาซื้อทรัพย์สิน หรือจ้างท าของหรือเอกสารอื่น
อันเป็นหลักฐานแห่งนี้  เช่น หลักฐาน การสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
         ข.  ใบแจ้งหนี้หรือใบส่งมอบทรัพย์สินหรือมอบงาน 
         ค.  เอกสารการตรวจรับทรัพยส์ินหรือตรวจรับงาน 
         ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ก  และ  ข 
         จ.  ถูกทุกข้อ 
1482.  การเบิกเงินหรือจ่ายเป็นคา่ซื้อท่ีดินจะต้องมีเอกสาร
ประกอบฎีกา  ข้อใดถูกต้อง 
         ก.  สัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขาย 
 ข.  ภาพถ่ายสัญญา 
         ค.  ส าเนาซึ่งผูเ้บิกลงลายมือช่ือ  
 ง.  ถูกทุกข้อ 
         จ.  ไม่มีข้อใดถูก 
1483.  การตรวจฎีกานั้นจะต้องถูกต้องในสาระส าคัญ  ข้อใด
ต่อไปนี้ถือว่าเป็นสาระส าคญั 

         ก.  มีลายมือช่ือของผู้เบิกเงินถูกตอ้งตามตัวอย่าง 
         ข.  มีหนี้ผูกพันหรือมีความจ าเป็นที่ต้องจ่ายเงินตาม
ก าหนดหรือใกล้วาระก าหนดที่จะต้องจ่ายเงิน 
         ค.  มีเงินงบประมาณเพียงพอรายการถูกต้องตรงกับ
หมวดและประเภทในงบประมาณ 
         ง.  มีเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้อง 
         จ.  ถูกทุกข้อ 
1484.  ในกรณีที่ฎีกาหรือเอกสารประกอบฎีกาฉบับใดไม่ถูกต้องใน
สาระส าคญัให้ผูต้รวจฎีกาแจ้งให้ผูเ้บิกทราบเพื่อด าเนินการแกไ้ข 
ถ้าผู้เบิกไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในก าหนดกี่วัน ให้ผู้ตรวจฎีกาคืน
ฎีกา 
          ก.  3  วัน          ข.  5  วัน           
 ค.  7  วัน 
          ง.  9  วัน            จ.  15  วัน 
1485.  ข้อใดต่อไปนี้อย่างน้อยจะต้องมีข้อความในใบส าคัญคูจ่่ายที่
จะเป็นใบเสร็จรับเงิน 
          ก.  ช่ือ  สถานท่ีอยู่ หรือท่ีท าการของผู้รับเงิน 
         ข.  ลายมือช่ือพร้อมท าตัวบรรจงช่ือและสกลุของผู้รับเงิน 
          ค.  จ านวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
          ง.  วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
          จ.  ถูกทุกข้อ 
1486.  จากค าถามข้างต้นถ้าผูร้ับเงินลงลายมือช่ือไมไ่ด้ข้อใด
ต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง 
         ก.  ให้ใช้พิมพ์นิ้วมือ 
        ข.  ห้ามมิให้ใช้แบบใด 
         ค.  ห้ามใช้เครื่องหมายอื่นแทนการลงลายมือช่ือ 
         ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ก  และ ค 
         จ.  ไม่มีข้อใดถูก 
1487.  การจ่ายเงินดังต่อไปนี้ให้ผูจ้่ายเงินท าใบรับรองการจ่ายเงิน
โดยไม่ต้องท าบันทึกแจงเหตผุล 
         ก.  การจ่ายเงินจ านวนหนึ่ง ๆ เปน็จ านวนไม่ถึงสิบบาท 
         ข.  การจ่ายเงินค่ารถ หรือเรือน่ังรบัจ้าง 
         ค.  การจ่ายเงินเป็นคา่โดยสารรถไฟรถยนต์ประจ าทาง  
หรือเรือยนต์ประจ าทาง 
         ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ข  และ  ค 
         จ.  ถูกทุกข้อ 
1488. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกรณีที่ใบส าคัญคู่จา่ยสญู
หาย 
         ก.  ถ้าใบส าคัญคู่จ่ายเป็นใบเสร็จรบัเงินให้ใช้ส่วนส าเนา
ใบเสร็จรับเงินซึ่งผูร้ับเงินรับรองแทนก็ได ้
         ข.  ในกรณีที่ไม่อาจขอส าเนาได้  ให้ผู้จ่ายเงินท า 
         ค.  ผู้จ่ายเงินท าใบรับรองการจ่ายเงิน 
         ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ก  และ  ค 
         จ.  ถูกทุกข้อ 
1489.  สัญญายืมเงิน สญัญาวางทรัพย์และสัญญาค้ าประกัน ให้ใช้
ตามแบบที่ก าหนดโดยหน่วยงานใด 
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         ก.  กระทรวงมหาดไทย            
           ข.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
         ค.  กระทรวงการคลัง            
            ง.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเองเป็นผู้ก าหนด 
         จ.  ถูกทุกข้อ 
1490.   ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกตอ้งเกี่ยวกับการส่งเงินยืมให้กับ
หน่วยงานคลัง 
          ก.  บันทึกเป็นหมายเหตุไว ้
          ข.  ต้องรักษาสัญญาการยมืเงินนัน้เป็นเอกสารส าคญัใน
ราชการ 
          ค.  ถ้ารับคืนเป็นเงินสด  ให้ท าหนังสือรับรองการ
จ่ายเงิน 
          ง.   ให้บันทึกรายการส่งใช้เงินยืมในทะเบียนเงินยืมไว้
ด้วย 
          จ.  ถูกทุกข้อ 
1491.   ในกรณีที่เดินทางไปราชการที่อ่ืน ให้ส่งเงินท่ียืมไปต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในก าหนดกี่วัน 
         นับจากวันกลับมาถึง 
            ก. 15 วัน           ข. 30 วัน     
 ค. 40 วัน 
          ง. 60 วัน            จ. ถูกทุกข้อ 
1492.  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่าย
ประจ าปีแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปี ได้ร้อยละเท่าใดของทุก
ปีเพื่อเป็นทุนส ารองเงินสะสม  
         ก.  ร้อยละ  15              ข.  ร้อยละ  20             
 ค.  ร้อยละ  25         ง.  ร้อยละ  30 
 จ.  ร้อยละ  35   
1493. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและต่อมามีการ
ขอคืนในลักษณะลาภมคิวรได้ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 
         ก.  การรับช าระภาษีโดยไม่ถูกต้อง     
         ข.  ค่าขายเอกสารในกรณีที่มีการยกเลิกการประกวด
ราคาซื้อหรือจ้างและไม่มีการพิจารณาประกวดราคาใหม่     
         ค.  เงินท่ีได้รับชดใช้ไว้เกินความรบัผิดจากการละเมดิ            
         ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ก  และ  ค 
         จ.  ถูกทุกข้อ 
1494.  ให้จังหวัดโดยหัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการ
ตรวจสอบจังหวัด เป็นเจา้หน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องอย่างน้อยปี
ละกี่ครั้ง 
         ก. 2  คร้ัง              ข. 3  ครั้ง      
            ค. 4  ครั้ง     
         ง. 5  ครั้ง            จ. 6  ครั้ง     
1495.  ข้อใดกล่าวถูกต้องถึงวิธีปฏิบัติในการถอนคือเงินรายรับ 
         ก. ถอนคืนภายในปีงบประมาณทีร่ับเงิน เมื่อตรวจสอบ
แล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้จ่ายคืนเงินรายรับโดยต้องได้รับอนุมตัิจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น     

         ข. ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณทีร่ับเงินรายรับ 
เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ่ายเงินสะสมไดโ้ดยไดร้ับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
         ค. ถอนคืนภายในปีงบประมาณทีร่ับเงินเมื่อตรวจสอบ
แล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้จ่ายคืนเงินรายรับ โดยต้องไดร้ับอนุมตัิจาก
สภาท้องถิ่น     
         ง. ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ 
เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ่ายเงินสะสมไดโ้ดยไดร้ับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
         จ. ถูกทั้งข้อ  ก  และ ข 
1496.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นหนีสู้ญทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ าหน่าย 
          ก. ลูกหนี้ตาย 
          ข. ลูกหนี้สาบสูญ 
          ค. ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทผู้รับมรดกของลูกหนี้
กลายเป็นบุคคลล้มละลาย 
          ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ก 
          จ. ถูกทุกข้อ  
1497.  ใหห้ัวหน้างานคลังต้องท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน 
ๆ  เพื่อส่งให้ส านักงาตรวจเงินแผน่ดินทราบภายในก าหนดกี่วันนับ
แต่วันสิ้นป ี
           ก. 30  วัน   ข. 45  วัน
 ค. 60  วัน 
           ง. 90  วัน   จ. 100  วัน 
1498.   ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช้ีแจงข้อทักท้วงไปยัง
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินแต่ส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน  ยืนยัน
ว่ายังไม่มเีหตผุลที่จะล้างข้อทักท้วง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช้ีแจงเหตุผลและรายงานใหผู้้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยภายใน
ก าหนดกี่วันนับจากรับค ายืนยันจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
           ก. 15  วัน   ข. 20  วัน
 ค. 30  วัน 
           ง. 45  วัน   จ. 60  วัน 
1499.  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเงื่อนไขการยมื 
          ก. มีงบประมาณเพียงพอเพื่อการนั้น  
          ข. ผู้ยืมได้ท าสญัญาการยืมเงินและรับรองว่าจะปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับ         
          ค. ผู้ยืมแต่ละรายจะต้องไม่มีเงินยืมค้างช าระแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
          ง. ถูกเฉพาะข้อ  ก และ ข 
          จ. ถูกทุกข้อ 
1500.  ในกรณีที่ใบเสร็จรับเงินใด เมื่อไม่มคีวามจ าเป็นต้องใช้ เช่น  
ยุบ เลิกส านักงานหรือไม่มีการจัดเก็บเงินต่อไปให้ด าเนินการ
อย่างไร   
         ก. ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ท าลายเสีย   
            ข. ให้ส่งคืนกระทรวงการคลังเพื่อเป็นหลักฐาน         
         ค. ให้ส่งคือหน่วยงานท่ีจ่ายใบเสรจ็นั้น   
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            ง. ถูกทุกข้อ 
         จ. ไม่มีข้อใดถูก 
1501.  การแต่งตั้งกรรมการรักษาเงินให้แต่งตั้งจากพนักงาน
ท้องถิ่นตั้งแต่ระดับใดขึ้นไป 
         ก. กฎหมายไมไ่ด้ก าหนดไว ้  
 ข. ต้ังแต่ระดับ  3  หรือเทียบเท่าขึ้นไป  
         ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
ไม่ครบจ านวนที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการให้แต่งตั้งพนักงานส่วน
ท้องถิ่นระดับอ่ืน 
         ง. ถูกทุกข้อ 
         จ. ไม่มีข้อใดถูก 
1502. การยืมเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ให้รายงานส่งใช้เงินยืมแล้วเสร็จภายในกี่วัน        
 ก. 10 วัน   ข. 15 วัน 
 ค. 20 วัน                   ง. 25 วัน               
            จ. 30  วัน 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 
  
1503. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยนี้  ออกโดยอาศัยอ านาจใน
มาตราใดของ พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 
 ก. มาตรา 3  ข. มาตรา  5  
            ค. มาตรา  10                 ง. มาตรา  12 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1504. ผู้ที่รักษาการตามระเบยีบนีแ้ละมีอ านาจตีความวินจิฉัย
ปัญหาตามระเบียบนี้  คือ 
 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
            ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ค. อธิบดีกรมการปกครอง   
 ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 จ. ผิดทุกข้อ  
1505. ผู้ที่รักษาการตามระเบยีบนีอ้าจมอบอ านาจการยกเว้นหรือ
ผ่อนผันการปฏิบัตติามความในระเบียบนี้ ให้ใคร 
 ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ข. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล       

ค. นายอ าเภอ          
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด       
จ. ผิดทุกข้อ 

1506. การเบิกจ่ายเงินหรือการกอ่น้ีผูกพันของ อปท.ใหก้ระท าได้
จากงบประมาณส่วนใด 
 ก. งบประมาณรายได ้      
           ข. งบประมาณรายจ่าย   

            ค. งบประมาณรายรับ  
ง. งบประมาณต่อเนื่อง  จ. ถูกทุกข้อ 

1507. เจ้าหน้าที่งบประมาณ หมายความถึงข้อใด 
 ก. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ข. ประธานองค์การบรหิารส่วนต าบล 
 ค. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ง. เจ้าหน้าที่พัสด ุ
 จ. หัวหน้าหน่วยการคลัง 
1508. ในกรณีที่ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ออกใช้ไม่
ทันปีงบประมาณ ให้ใช้ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีก่อน
นั้นไปพลางก่อนยกเว้นรายจ่ายในหมวดใด 
 ก. ครุภัณฑ์ที่ดิน  ข. ค่าสาธารณูปโภค
 ค. ค่าจ้างประจ า  ง. ค่าตอบแทนใช้สอย
 จ. ผิดทุกข้อ 
1509. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้ตราเป็นกฎหมายใด 
 ก. ข้อบัญญัติ  ข. ข้อบังคับ           
 ค. ข้อก าหนด                    ง. ค าสั่ง          
 จ. ผิดทุกข้อ 
1510. รายจ่ายประเภทงบกลางจดัอยู่ในงบประมาณประเภทใด 
 ก. รายจ่ายทั่วไป    
            ข. รายจ่ายเฉพาะการ   
            ค. รายจ่ายประจ า   
            ง. รายจ่ายเพื่อการพัฒนา   
            จ. ถูกทุกข้อ 
1511. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการน าไปใช้ในกิจกรรมใด 
 ก. สาธารณูปโภค     ข. เงินเดือน 
 ค. สิ่งก่อสร้าง ง. กิจการงานพัฒนาบุคลากร  
 จ. ผิดทุกข้อ 
1512. รายจ่ายของหน่วยงานจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทคือข้อใด 
 ก. รายจ่ายอื่นและรายจ่ายประจ า  
 ข. รายจ่ายประจ าและรายจ่ายงบกลาง 
 ค. รายจ่ายประจ าและรายจ่ายเพ่ือการพัฒนา  
            ง. รายจ่ายอื่นๆ และรายจ่ายงบกลาง 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1513.ข้อใดเป็นรายจา่ยเพื่อการพฒันา อบต.  
 ก. เงินเดือน  ข. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
            ค  ก่อสร้างคูระบายน้ า        ง. ค่าตอบแทน 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1514. ผู้ก าหนดการหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายได้/จา่ย
ประจ าป ี
 ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย    
            ข. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ค. นายอ าเภอ    
            ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 จ. ถูกทุกข้อ 
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1515. รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลมาจากที่ใด 
 ก. ภาษีเงินได ้  ข. ค่าธรรมเนยีมโรงแรม 
            ค. ภาษีบ ารุงท้องท่ี            ง.เงินสนับสนุน  
            จ. ผิดทุกข้อ 
1516. ข้อใดมิใช่หมวดรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ก. ภาษีอากร ข. รายได้จากสาธารณูปโภค  
            ค. เงินอุดหนุน   ง. เงินกู้   
            จ. ผิดทุกข้อ 
1517. เงินได้อื่น ประกอบด้วย 
 ก. รายได้เบ็ดเตล็ด    ข. เงินที่จ่ายขาดจากเงินสะสม
 ค. รายได้จากทรัพยส์ิน ง. ถูกทุกข้อ 
 จ. ถูกข้อ ก.  และ  ค. 
1518. งบประมาณประจ าปีที่เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล จะต้องมีรายการใดบ้าง 
 ก. รายรับ  รายจ่าย เปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมา
 ข. ค าช้ีแจงประกอบประมาณการรายรับ 
 ค. ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจา่ยประจ าป ี
 ง. ถูกทุกข้อ 
 จ. ถูกข้อ ข. และ ค. 
1519. การประมาณการรายรับประเภทรายได้ต้องแสดงรายการใด 
 ก. จ านวนเงินท่ีตั้งงบประมาณการรายรับ 
 ข. จ าแนกรายได้เป็นหมวดตา่งๆ 
 ค. จ านวนเงินที่เพ่ิมหรือลดส าหรบัประมาณการ
ปีงบประมาณทีข่้อตั้ง   
            ง.ถูกทุกข้อ 
 จ. ถูกข้อ ข. และ ค. 
1520. การประมาณรายจา่ยต้องแสดงรายการใด 
 ก. จ านวนที่เงินที่ประมาณการว่าจะจ่ายปีงบประมาณ
ที่ขอตั้ง  

ข. จ านวนเงินท่ีตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัต ิ
 ค. จ าแนกรายจ่ายตามที่ประธานองค์การบริหารส่วน
ต าบล ก าหนด   
 ง. ถูกทุกข้อ 
 จ. ถูกข้อ ก. และ ค. 
1521. ค าช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายส าหรบัหมวดคา่
ครุภณัฑ์ให้แสดงรายการใด 
 ก. เหตุผลหรือค าช้ีแจงอื่นๆ     
            ข. แสดงรายการ  ชนิด  หรือสถานที่ 
 ค. ประเภทหรือรายการที่จ่าย    
            ง. กิจการที่จะด าเนินการ 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1522. เกีย่วกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายข้อใดถูกต้อง 
 ก. รายจ่ายสูงกว่ารายรับสองเท่า       
            ข. รายจ่ายสูงกว่ารายรบัสามเท่า    
            ค. รายจ่ายต่ ากว่ารายรบัสองเท่า     

ง. รายรับใกล้เคียงกับรายจ่าย 

จ. ผิดทุกข้อ  
1523. การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้น ารายการใดมาหัก
ออกจากรายรับก่อนท่ีจะน ามาคดิหาอัตราส่วนต่างของงบประมาณ 
 ก. เงินกู้     
 ข. เงินท่ีได้รับอนุมตัิให้จ่ายขาดจากเงินสะสม 
 ค. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล   
 ง. ถูกทุกข้อ 
 จ. ถูกข้อ ก. และ ข. 
1524. งบประมาณรายจ่ายจะก าหนดให้มีเงินส ารองจ่ายในงบ
กลางโดยใหต้ั้งจ่ายได้ในอัตราไมเ่กนิเท่าใดของประมาณการรายรับ 
 ก. ร้อยละ 2 ข. ร้อยละ 3  
           ค. ร้อยละ 5          ง. ร้อยละ 10  
 จ. ผิดทุกข้อ 
1525 ผู้อนุมัติเงินส ารองจ่ายในงบกลางคือ 
 ก. นายอ าเภอ           
            ข. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ค. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล     
ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัด  
จ. ถูกข้อ ก, และ ค. 

1526. การจัดท างบประมาณประจ าปีให้จัดท าในลักษณะใด 
 ก. แผนงาน         ข. ยุทธศาสตร ์  
            ค. แผนกลยุทธ์              ง. วิธีการ  
 จ. ถูกข้อ ค. และ ง. 
1527. โครงการที่คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาแล้วให้น าเสนอ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายในวันท่ีเท่าใด 
 ก. 30  กันยายน    ข. 15  สิงหาคม   
 ค. 31  ธันวาคม                 ง. 1  ตุลาคม  
 จ. ผิดทุกข้อ 
1528. ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน 
 ก. 15  วัน    ข.  30  วัน  
            ค. 45  วัน               ง. ก่อนสิ้นเดือนกันยายน 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1529. ผู้ที่มีอ านาขออนุมัตริ่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล คือใคร 
 ก. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ข. คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ค. นายอ าเภอ    
 ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1530. ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นอันตกไปหากใครไม่เห็นชอบในร่างข้อบังคับ 
 ก. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ข. คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ค. นายอ าเภอ    
 ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
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 จ. ถูกข้อ ก. และ ง 
1531. หากร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีถูกส่งคืนสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลๆจะยืนยันร่างข้อบัญญตัิเดมิและส่งไปให้
ผู้มีอ านาจพิจารณาอีกครั้งภายในกี่วัน 
 ก. 15  วัน    ข. 30  วัน  
            ค. 45  วัน                       ง. 60  วัน    
            จ. ผิดทุกข้อ 
1532. งบประมาณรายรับประจ าปีใหจ้ัดท าเป็น       
 ก. ข้อบังคับ 
 ข. ข้อก าหนด    

ค. ข้อบัญญัติ 
ง. ประกาศ อบต.        
จ. ผิดทุกข้อ 

1533. กรณีใดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจัดท า
งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิได ้   
 ก. มีเงินรายได้เกินกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว ้
 ข. มีการใช้จ่ายจากเงินสะสม 
 ค. รายจ่ายซ่ึงก าหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่าย
ประจ าปีนั้นและมีรายได้เกินกว่าที่ประการไว้ท้ังปีงบประมาณ 
            ง. ถูกทุกข้อ 
 จ. ถูกข้อ ก. และ ค. 
1534. กรณีใดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล มรีายได้เกินกว่า
ประมาณการรายรับของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้วจึงจะ
สามารถจัดท างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิได ้
 ก. มีความจ าเป็นต้องต้ังรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่าง
ปีงบประมาณ  

ข. มีเงินรายได้ในหมวดทีม่ิได้ตั้งรบัไว ้
 ค. ได้รับเงนิอุดหนุนนอกเหนือจากประมาณการรายรับ
ที่ตั้งไว ้  

ง. ถูกทุกข้อ 
 จ. ถูกข้อ ข. และ ค. 
1535. อ านาจอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายระหว่าง
รายจ่ายประจ า แต่คนละแผนงาน คือ 
 ก. สภา อบต.    
 ข. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ค. นายอ าเภอ    
 ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1536. อ านาจในการอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
รายจ่ายเพื่อการพัฒนาคือ  
 ก. คณะกรรมการบริหาร   
 ข. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ค. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ง. นายอ าเภอ 
 จ. ผิดทุกข้อ 

1537. การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายระหว่างรายจ่ายประจ ากับ
รายจ่ายเพื่อการพัฒนาใครมีอ านาจอนุมัต ิ
 ก. คณะกรรมการบริหาร   
 ข. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ค. นายก  องค์การบริหารส่วนต าบล   
            ง. นายอ าเภอ 
 จ. ถูกข้อ ค. และ ง. 
1538. การโอนแก้ไขเงินงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายไว้แล้วแต่ไม่
ถูกต้องตามหมวดรายจา่ยไปตั้งจ่ายให้ถูกต้องตามหมวดรายจ่าย  
เป็นอ านาจของใครที่จะอนุมัต ิ
 ก. มติสภา อบต.     
            ข. ประธานสภา อบต. 
 ค. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
            ง. นายอ าเภอ 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1539. กรณีใดท่ีไม่ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
 ก. งบประมาณที่เปลีย่นแปลงโดยอ านาจของคณะ
กรรมการบริหาร   

ข. รายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากสถาบันการเงิน 
 ค. การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นเงิน
ส ารองจ่าย 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 จ. ถูกข้อ ข. และ ค. 
1540. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก. การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปกับงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการท าไมไ่ด ้
 ข. การโอนเงินท่ีตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือ
เงินกู้จะท าไมไ่ด ้
 ค. การแก้ไขค าช้ีแจงประกอบการรายรับเป็นอ านาจของ
นายก อปท.เป็นผู้อนุมัต ิ
 ง. ถูกทุกข้อ 
 จ. ถูกข้อ ก. และ ค. 
1541. การเปลีย่นแปลงค าช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อ
การพัฒนาต้องไดร้ับการอนุมตัิจากใคร 
 ก. คณะกรรมการบริหาร   
 ข. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ค. นายอ าเภอ    
 ง. ประธานกรรมการบริหาร 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1542. ผู้ที่เห็นชอบให้เบิกตัดปีหรอืขยายเวลาเบิกตัดปีงบประมาณ
รายจ่าย   คือ 
 ก. นายก อบต. 
 ข. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ค. นายอ าเภอ    
 ง. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 จ. ถูกข้อ ค. และ ง. 
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1543. ผู้ที่รับผดิชอบในการควบคมุงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบล คือ 
 ก. ปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบล   
 ข. เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ 
 ค. นายก อบต. 
            ง. ถูกทุกข้อ 
 จ. ถูกข้อ ข. และ ค. 
1544. องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้ 
เฉพาะกรณีใด 
 ก. มีเงินรายได้เพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้  
 ข. ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีก าหนดไว ้
 ค. ข้อบังคับงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติมก าหนดไว ้ 

ง. ถูกทุกข้อ 
 จ. ถูกข้อ ก. และ ข. 
1545. ข้อใดต่อไปนี้เป็นรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลไดร้ับ 
 ก. ดอกผลจากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ข. การให้กู้ยืมแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 ค. ภาระผูกพันจากสัญญาของจังหวัด  
 ง. ภาษีล้อเลื่อน 
 จ. ถูกข้อ ก. และ ค. 
1546. เอกสารใดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลต้องส่งไปยัง
นายอ าเภอเพื่อให้ส่งผู้ว่าราชการจงัหวัดทราบภายใน 30  วัน 
 ก. รายงานการประชุมสภา อบต.  

ข. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 ค. ค าช้ีแจงรายการประกอบงบประมาณรายจา่ย
ประจ าป ี  
 ง. ปลัด อบต.ย้าย 
 จ. การแต่งตั้งเลขาฯนายก อบต.. 
1547.  เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
รายงานการรับ–จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้นภายในกี่
วัน 
 ก. 15  วัน  ข. 90  วัน  
            ค. 45 วัน              ง. 60  วัน  
 จ. ผิดทุกข้อ 
1548. ระเบียบนี้ ประกาศใช้เมื่อใด 
 ก. 2 มกราคม 2538  
           ข. 2  มีนาคม  2538  
           ค. 16  มิถุนายน  2538   
           ง. 30  กรกฎาคม  2538   
           จ. ผิดทุกข้อ 
1549. ผู้ลงนามในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ อบต.คือใคร 
 ก. นายอ าเภอ  
            ข. นายกา อบต.  
           ค. นายก อบต.โดยความเห็นชอบของสภา อบต.  
            ง. ปลัด อบต.โดยความเห็นชอบของนายก อบต.  

            จ. ผิดทุกข้อ 
1550. ปีงบประมาณตามระเบียบนี้ระยะเวลาเริ่มต้นของ
ปีงบประมาณคือวันท่ีเท่าใด 
 ก. 1 มกราคม   ข.  1  ตุลาคม 
 ค. 1  กันยายน                  ง.  1  เมษายน   
 จ. ผิดทุกข้อ 
1551. การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุให้เป็นไปใน
ข้อใด 
 ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
            ข. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย  
            ค. ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย  
            ง. หลักเกณฑ์ที่กระทรวง มท.ก าหนด   
            จ. ถูกข้อทุกข้อ 
1552. รายจ่ายประจ าของหน่วยงาน คือ  หมวดใด 
 ก. หมวดค่าจ้างชั่วคราว   
 ข. หมวดค่าครภุณัฑ์ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 
 ค. หมวดรายจ่ายเพิ่มเตมิ   
 ง. ถูกทุกข้อ 
 จ. ถูกข้อ ก. และ ค. 
1553. ผู้ที่ท าหน้าท่ียกเว้นการปฏบิัติตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  คือบุคคลในข้อใด 
 ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด   
 ข.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ค.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย    
            ง.  ปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
 จ.  อธิบดีกรมการปกครอง 
1554. ผู้ที่ท าหน้าท่ีวิเคราะห์งบประมาณและรายจ่ายของ  
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  
คือบุคคลในข้อใด 
 ก.  หัวหน้าส่วนการคลัง   
 ข.  หัวหน้าส านักปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบล  
            ค. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ง.  เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ 
 จ.  ถูกทั้งข้อ ค. และ ข้อ ง. 
1555.รายจ่ายตามแผนงานประกอบด้วย 
 ก.  รายจ่ายทั่วไป     ข.  รายจ่ายเฉพาะการ
 ค.  รายจ่ายงบกลาง ง.  รายจ่ายประจ า  
            จ.  รายจ่ายเพ่ือการลงทุนและรายจ่ายประจ า 
1556.รายจ่ายเฉพาะการจะกระท าได้ต่อเมื่อผู้ใดใหค้วามเห็นชอบ 
 ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด   
 ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ค.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
            ง.  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
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            จ.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบและผู้ว่า
ราชการจังหวัดอนุมตั ิ
1557. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  ข้อใดคือรายจ่าย
ประจ าตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 ก.  ค่าซื้อคอมพิวเตอร ์ ข.  ค่าซื้อโต๊ะท างาน
 ค.  ค่าสาธารณูปโภค 
 ง.  ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก  
           จ.  ข้อ ค. และ ข้อ ง. ถูกต้อง 
1558. การตราข้อบญัญตัิรายจ่ายเพิ่มเตมิจะกระท าได้ต่อเมื่อ 
 ก.  องค์การบริหารส่วนต าบลมีรายรับประเภทเงิน
อุดหนุนเพิ่มขึ้น  
           ข.  องค์การบริหารส่วนต าบลมรีายได้จากภาษีสรุาเพิม่ขึ้น 
 ค.  องค์การบริหารส่วนต าบลมรีายรับประเภทเงินท่ีมไิด้
ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 ง.  องค์การบริหารส่วนต าบลมีรายได้เกินยอดเงินรวม
ทั้งสิ้นของรายรับประจ าป ี
 จ.  ข้อ ค. และข้อ ง. ถูก 
1559. ผู้ท าหน้าที่ประมาณการรายรับและรายจ่ายของหน่วยงาน
ในองค์การบริหารส่วนต าบล คือใคร 
 ก.  หัวหน้าส่วนการคลัง   
 ข.  หัวหน้าส่วนโยธา 
 ค.  ปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบล  
 ง.  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 จ.  ข้อ ก. และ ข้อ ข. ถูก 
1560. หน่วยงานใดขององค์การบริหารส่วนต าบลท าหน้าที่
รวบรวมรายงานการเงินและสถิตติ่างๆเพื่อใช้ในการประกอบการ
ตั้งงบประมาณ 
 ก.  หัวหน้าส านักปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบล  
            ข.  หัวหน้าหน่วยโยธา 
 ค.  หัวหน้าหน่วยการคลัง   
 ง.  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ 
 จ.  ผิดทุกข้อ 
1561. ผู้ที่ท าหน้าท่ีรวบรวมและจดัท าร่างข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีคือใคร 
 ก.  หัวหน้าส านักปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบล   
            ข.  เจ้าหน้าที่วิเคราะหน์โยบายและแผน 
 ค.  เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ   
 ง.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 จ.  ถูกทั้งข้อ ค. และข้อ ง. 
1562. ผู้ที่ท าหน้าท่ีเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปตี่อสภาคือใคร 
 ก.  ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล  
 ข.  เจ้าหน้าที่งบประมาณ  

ค.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
ง.  ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบล  

จ.  สมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 
1563. การเสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้เสนอ
ภายในก าหนดเวลาใด 
 ก.  14  สิงหาคม  ข.  15  สิงหาคม 
 ค.  16  สิงหาคม                ง.  10  สิงหาคม 
 จ.  ผิดทุกข้อ 
1564. กรณไีม่สามารถเสนอรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปไีด้ทันตามที่ระเบียบก าหนดข้อใดถูกต้อง   
 ก.  นายก อบต.สั่งยุบสภา   
            ข.  สภา อบต.ร้องต่อนายอ าเภอ  
 ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยุบสภา  
 ง.  นายอ าเภอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณา 
 จ.  นายก อบต.พ้นจากต าแหน่ง 
1565. ผู้ใดเป็นผู้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี
 ก.  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
            ข.  นายอ าเภอ  
 ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด   
 ง.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 จ.  ไม่มีข้อใดถูก 
1566. ผู้ใดเป็นผู้อนุมัตริ่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของ อบต. 
 ก.  สภาองค์การบรหิารส่วนต าบล  
 ข.  นายอ าเภอ   

ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด   
 ง.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 จ.  ไม่มีข้อใดถูก 
1567. การโอนเงินงบประมาณหมวดค่าสาธารณูปโภคไปเป็น
หมวดค่าตอบแทนเป็นอ านาจของใคร 
 ก.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
            ข.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ค.  หัวหน้าส่วนการคลัง   
 ง.  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 จ.  ข้อ ก. และ ข้อ ค. ถูก 
1568.  การโอนเงินงบประมาณหมวดครภุัณฑไ์ปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่เป็นอ านาจของใคร 
 ก.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ข.  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ค.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบ
ของสภา องค์การบริหารส่วนต าบล 
 ง.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอให้นายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลอนุมตั ิ  
 จ.  ผิดทุกข้อ 
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1569. การแก้ไขข้อความในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีจากท่ีระบุว่า  “...หมู่ที่  2...”  เป็น“...หมู่ที่  8...” เป็น
อ านาจของใคร 
 ก.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   

ข.  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
ค.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบ

ของสภา องค์การบริหารส่วนต าบล 
 ง.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอให้นายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลอนุมตั ิ
 จ.  ผิดทุกข้อ 
1570. การโอนเงินงบประมาณทีเ่บิกตัดปีไวเ้ป็นอ านาจการอนมุัติ
ของใคร 
 ก.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ข.  สภาองค์การบรหิารส่วนต าบล  
 ค.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ง.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอให้นายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลอนุมตั ิ  
 จ.  ผิดทุกข้อ 
1571. เมื่อไดร้ับการอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือการโอน
งบประมาณรายจ่ายแล้วให้องค์การบริหารส่วนต าบลรายงานใคร
เพื่อทราบ 
 ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด   
 ข.  นายอ าเภอ  

ค.  สภา องค์การบรหิารส่วนต าบล  
 ง.  ไม่ต้องแจ้งใคร 

จ.  ประชาชน 
1572. ผู้ที่มีหน้าท่ีในการควบคมุงบประมาณรายจ่ายคือผู้ใด 
 ก.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ข.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ค.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 ง.  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
 จ.  นายอ าเภอ 
1573. ข้อใดคือความหมายโดยสรปุของค าว่า “เงินนอก
งบประมาณ” 
 ก.  เงินอุดหนุนท่ัวไป   
 ข.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   
 ค.  เงินท้ังหลายที่องค์การบริหารส่วนต าบลรับมาแล้วไม่
ลงระบบบญัช ี
 ง.  เงินทั้งหลายท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลรับมาแล้ว
ไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย 
 จ.  ถูกทั้งข้อ  ค. และ ข้อ ง. 
1574. ผู้รับผิดชอบในการควบคุมเงินนอกงบประมาณคือผู้ใด 
 ก.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   

ข.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   

ค.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 ง.  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล   

จ.  นายอ าเภอ 
1575. การก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณสามารถกระท า
ได้เมื่อใด 
 ก.  มีเงินเพียงพอ   

ข.  มีรายได้ตามงบประมาณแล้ว   
 ค.  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล   

ง.  นายก องค์การบริหารส่วนต าบล เห็นชอบ 
 จ.  ผิดทุกข้อ 
1576. เมื่อไดร้ับความเห็นชอบให้ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณแล้วข้อใดถูกต้อง 
 ก.  ก่อหน้ีได้เฉพาะหมวดค่าใช้สอย  
 ข.  ก่อหน้ีได้เฉพาะเงินอุดหนุน 
 ค.  ก่อหนี้ได้สองปีงบประมาณ  
 ค.  ก่อหนี้ได้ภายหนึ่งปีงบประมาณ 
 จ.  ก่อหนี้ได้ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่ง 
1577. เมื่อข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้รับการอนุมัติ
แล้วให้ประกาศโดยเปิดเผย  ณ  ที่ใด 
 ก.  ท่ีว่าการอ าเภอ  
 ข.  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  

ค.  ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน  
 ง.  ศาลากลางจังหวัด  

จ.  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบรหิารส่วนต าบล 
1578. เมื่อข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้รับการอนุมัติ
แล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยภายในกี่วัน 
 ก.  10  วัน    
            ข.  15  วัน  
            ค.  20  วัน 
 ง.   25 วัน    
            จ.   30  วัน 
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  ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร ์
 
1579. ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของระบบคอมพวิเตอร์ 
 ก. ฮาร์ดแวร ์   ข. ซอฟแวร ์
 ค. บุคลากรคอมพวิเตอร ์  ง.เน็ตแวร์ 
 จ.ถูกทุกข้อ 
1580. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานเอกสารหนังสือราชการ 
ควรเป็นโปรแกรมใด 
 ก. NS-DOS  ข.MS-WORD 

 ค.MS-ACCESS  ง. MS-DOS 
 จ.ถูกทุกข้อ 
1581. ถ้าต้องการน าภาพถ่ายเขา้สู่คอมพวิเตอรจ์ะใช้อุปกรณใ์ด 
 ก. แป้นพิมพ ์    
              ข. เครื่องวาดภาพ 
 ค. เครื่องพิมพ ์    
              ง. เครื่องสแกนภาพ 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1582.. ถ้าต้องการใช้คอมพวิเตอร์ในการค านวณงบประมาณ
ของสัสดี  ควรใช้โปรแกรมใด 
 ก. MS-Excell ข. MS-PowerPoint 
 ค. Unix  ง. Netware 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1583. ถ้าต้องการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของการฉายสไลด์
บรรยาย  ควรใช้โปรแกรมใด 
 ก. MS-WORD   ข. MS-Excel 
 ค. MS-PowerPoint  ง. Linux 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1584. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทใด  ที่ไม่ต้องเสียคา่ลิขสิทธิ ์
 ก. Freeware   ข. Firmware 
 ค. Application   ง. Windows 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1585. โปรแกรมที่บันทึกลงในชิป   IC  แล้ว  น าไปใชง้าน  แก้ไข
ได้ยาก  เรียกวา่อะไร 
 ก. ฮาร์ดแวร์    ข. เฟิร์มแวร์ 
 ค. ซุปเปอร์แวร ์   ง. แชร์แวร ์
 จ.ผิดทุกข้อ 
 

1586. ระบบปฏิบัติการในข้อใด  เป็นโปรแกรมประเภทใช้งานฟรี 
 ก. Windows XP   ข. Netware 
 ค. Unix    ง. Linux 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1597. ส่ือบันทึกข้อมูลท่ีมีขนาดเล็ก  พกพาได้สะดวก  คือข้อใด 
 ก. รอมไบออส    ข. ฮาร์ดดิสก ์
 ค. ดีวีดีไดร์ฟ   ง. แฮนดี้ไดรฟ ์
 จ. ผิดทุกข้อ 
1598. การต่อคอมพวิเตอร์เขา้กบัอินเตอร์เน็ตผา่นทาง
สายโทรศัพท์  ควรต่อเข้ากับอุปกรณ์ใด 
 ก. ADSL   ข. Router 
 ค. Switch  ง. Hub 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1599. ข้อใด ไม่ใช่  อุปกรณ์แสดงผล 
 ก. เครื่องพิมพ์   ข. จอภาพ 
 ค. แป้นพิมพ ์  ง. เครื่องฉายภาพ 
 จ.ผิดทุกข้อ 
1600. เครื่องพิมพ์ในข้อใดใช้หลกัการผงหมึกรีดด้วยความร้อน 
 ก. ดอตเมตริก   ข. อิงค์เจต 
 ค. เลเซอร ์   ง. คาร์แรกเตอร ์
 จ. ถูกทุกข้อ 
1601. แฟ้มข้อมูลใดเป็นไฟล์ที่เกดิจากโปรแกรม Ms-Word 
 ก. NAME.DOC  ข. DATA.XLS 
 ค. WRITE.C  ค. TEMP.PAS  
 จ.ผิดทุกข้อ 
1602. แฟ้มข้อมูลท่ีเกิดจากการแก้ไขไฟล์  และเก็บข้อมูลก่อน
การแก้ไขไว้  คือข้อใด 
 ก. STORE.BAS  ข. DATA.BAK 
 ค. WRITE.C  ง. TEMP.PAS 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1603.. ระบบปฏิบัติการท่ีใช้ในเครื่องคอมพวิเตอร์แบบพกพาคือ
ข้อใด 
 ก. Windows 2000  ข. Windows  CE 

 ค.Linux   ง. Mas 
 จ.ผิดทุกข้อ 
1604. ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ถูกลบใน Windows  จะน าไปเก็บไว้ที่
ใด 
 ก. ไอคอน (Icon)  ข. เดสท์ทอป (Desktop) 
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 ค. ถังขยะ (Recycle Bin) ง. ทาสก์บาร์  (Taskbar) 
 จ.ถูกทุกข้อ  
1605. ในโปรแกรมวินโดวส์  ถ้าตอ้งการย่อขนาดวินโดวส์จะใช้
ปุ่มใด 
 ก. ปุ่ม Minimize  ข. ปุ่ม Maximize 
 ค. ปุ่ม Close  ง. ปุ่ม Reset 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1606. ในโปรแกรมวินโดวส์  ปกติแล้ว  Taskbar  จะอยู่ที่ใดของ
วินโดวส์ 
 ก. อยู่ด้านบน  ข. อยู่ด้านล่าง 

 ค. อยู่ซ้ายมือ  ง. อยู่มุมบนดา้นขวา 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1607. ในโปรแกรมวินโดวส์  ถ้าตอ้งการขยายวินโดวส์ให้เต็มจอ
จะใช้ปุ่มกดใด 
 ก. Minimize   ข. Maximize 
 ค. Fullscreen   ง. Taskbar 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1608. ในโปรแกรมวินโดวส์ถา้ตอ้งการน าไฟล์ที่ลบไปแล้ว
กลับมาใช้อีกจะใช้เครื่องมือใด 
 ก. Start> Run  ข. Recycle  Bin 
 ค. Icon   ง. Start> Shutdown 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1609. ในโปรแกรมวินโดวส์  ค าส่ังที่ใชใ้นการลบไฟล์  คือข้อใด 
 ก. Delete   ข. Rename 
 ค. Save As   ง. Properties 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1610. ในโปรแกรม  MS-PowerPoint  ค าส่ังที่ใช้ในการเปดิไฟล์
งานใหม่คือข้อใด 
 ก. File > New  ข. File>Save 
 ค. Edit > File > New ง. View > File > New 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1611. ในโปรแกรม MS – PowerPoint  ถ้าต้องการแสดงผล
สไลด์ทั้งหมดจะใช้มมุมองใด 
 ก. Normal  View  ข. Slide Sorter  View 
 ค. Slide  Show  ง. Slide  Display 
 จ. ถูกทุกข้อ 
 

1612. ในโปรแกรม  MS – PowerPoint  ถ้าต้องการน าสไลด์จาก
ไฟล์อื่นมาเพิ่มเติม จะใชเ้มนคู าส่ังใด 
 ก. File    ข. Edit 
 ค. View    ง. Insert 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1613. ในโปรแกรม  MS – PowerPoint  ถ้าต้องการก าหนด
รูปแบบตัวอักษรต้องใชเ้มนูค าส่ังใด 
 ก. Font   ข. Format  Font 
 ค. Edit  Font  ง. Find  Font 
 จ.ผิดทุกข้อ 
1614. ในโปรแกรม  MS – PowerPoint   การ ท าพื้นหลังสไลด์
แบบไล่ระดับสีต้องใชค้ าส่ังใด 
 ก. Gradient   ข. Texture 
 ค. Pattern   ง. Picture 
 จ.ถูกทุกข้อ 
1615. ในโปรแกรม  MS – PowerPoint  การท าพื้นหลังสไลด์ให้
เป็นรูปภาพต้องใชค้ าส่ังใด 
 ก. Gradient   ข. Texture 
 ค. Pattern   ง. Picture 
 จ.ผิดทุกข้อ 
1616. ในโปรแกรม  MS – PowerPoint  ถ้าต้องการวาดรูปภาพ
เรขาคณติ จะใช้แถบเครื่องมือใด 
 ก. Formatting   ข. Drawing 
 ค. Word Art   ง. Pecture 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1617. ในโปรแกรม  MS – PowerPoint  ถ้าต้องการปรับลด
ความมือสวา่งสีของรูปภาพ ต้องใช้แถบเครื่องมือใด 
 ก. Word Art  ข. Outlining 
 ค. Picture  ง. Drawing 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1618. ในโปรแกรม MS – PowerPoint   เมื่อต้องการรวมวัตถุ
หรือภาพหลายภาพใหเ้ป็นวตัถุเดยีวกันจะใช้ค าส่ังใด 
 ก. Merge  ข. Combine 
 ค.Group   ง. Add on 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1619. ในโปรแกรม MS – PowerPoint  ถ้าต้องการสร้างตาราง
สไลด์จะใช้เมนูค าส่ังใด 
 ก. Insert > Picture ข. Insert > Table 
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 ค. Insert > Columns ง. Insert > Rows 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1620. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ในบริเวณเดยีวกัน  
อาคารเดียวกัน  มีความเรว็สูงส่วนใหญ่ใช้ในองค์กรเดียวกัน  คือ
ข้อใด 
 ก. LAN    ข. MAN 
 ค. SAN    ง. WAN 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1621. ข้อใด  ไม่ใช่  ประโยชน์ของระบบเครือขา่ย 
 ก. ใช้ฮาร์ดแวร์ราคาแพงรว่มกันได้ 
 ข. ใช้โปรแกรมเดียวกันได้หลายเครื่อง 
 ค. ใช้แทนเครื่องมือส่ือสารได ้  
            ง. สามารถแก้ไข ลบ ไฟล์ของผู้อืน่ได้ 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1622. ข้อมูลบัญชีรับ – จ่ายของท่านถือวา่เป็นสารสนเทศระดับ
ใด 

ก. ระดับบุคคล   ข. ระดับกลุ่ม 
 ค. ระดับองค์กร  ง. ระดับประเทศ 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1623. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกบัข้อมูลและสารสนเทศ 
 ก. ข้อมูลสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทันที  
              ข. สารสนเทศน ามาใช้ประโยชน์ได้ทนัที 
 ค. ข้อมูลคือส่ิงที่ได้จากการประมวลผลสารสนเทศ
 ง. สารสนเทศ  คือ  ข้อเท็จจรงิที่ยงัไม่ได้พิสูจน์ 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1624. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกบัการใช้โมเดม็ต่ออินเตอร์เนต็
ผ่านสายโทรศัพท์ 
 ก. ใช้อินเตอร์เน็ตไดใ้นขณะท่ีใช้โทรศัพท์  
              ข. ใช้อินเตอร์เนต็ได้ทันทีท่ีเปิดคอมพวิเตอร ์
 ค. เสียค่าบริการอินเตอร์เน็ตอย่างเดยีว  
              ง. เสียค่าโทรศัพทท์ุกครั้งที่จะเข้าอินเตอร์เนต็ 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1625. คอมพิวเตอร์ทีม่ีฮาร์ดดิส์ความจุสูงใช้เก็บข้อมูลหรือ
โปรแกรมเป็นส่วนรวมในเครือข่ายคือ ข้อใด 
 ก. Work   ข. Server 

 ค. Pc   ง. Client 
 จ. ถูกทุกข้อ 
 

1626. ส่ือเชื่อมต่อในระบบคอมพิวเตอร์ ข้อใดประหยดัที่สุด 
 ก. สายไฟเบอร์ออฟติค   
              ข. สัญญาณดาวเทยีม 
 ค. สายเคเบิ้ลทีว ี    
              ง. สาย UTP 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1627. ส่ือประเภทใดถือว่าเป็นส่ือแบบไร้สาย 
 ก. Co- axial  ข. Microwave 
 ค. Fiber  Optical  ง. UTP 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1628. หัวต่อ (Connector) ใดที่ใช้กับสาย UTP 
 ก. RJ – 45    ข. BNC 
 ค. ST    ง. RG – 58 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1629. ข้อใดคือลักษณ์ของสาย UTP 
 ก. ประกอบดว้ยตวัน าหุ้มฉนวน ๔ คู ่  
              ข. มีสายตัวน าเส้นเดยีวเป็นแกนกลาง 
 ค. เป็นท่อให้แสงผ่านได ้    
              ง. เป็นสายตัวน า ๔ เส้น มีตาขา่ยลวดหุ้มอีกชั้นหนึ่ง 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1630. ข้อใดเป็นการส่ือสารแบบสองทางครึ่งอัตรา (Half 
Duplex) 
 ก. การประกาศข่าวทางสถานวีิทยุ   
              ข. การคุยกันทางวิทยุสมัครเล่น 
 ค. การสนทนาทางโทรศัพท์    
               ง. การสนทนาในห้องจดัเล้ียง 
 จ. ถูกทุกข้อ  
1631. อุปกรณ์จ าเป็นที่ต้องติดตัง้ในคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อกัน
เป็นระบบ LAN คือข้อใด 
 ก. LAN CARD   ข. HUB 
 ค. สาย UTP  ง. SWITCH 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1632. โปรแกรมทีใช้ในการเขา้สู่อินเตอร์เน็ตเพื่อดเูว็บเพจตา่งๆ 
คือข้อใด 
 ก. Operating  System   
              ข. Communication 
 ค. Internet  Browser   
              ง. Web Designer      จ. ผิดทุกข้อ 
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1633. เว็บไซด์ของกองทัพบกไทยน่าจะเป็นข้อใดมากที่สุด 
 ก. www.rta.co.th  ข. www.rta.mi.th 
 ค. www.rta.ac.th  ง. www.rta.org 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1634. เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต  เรียกวา่
อะไร 
 ก. Internet  ข. Internet Browser 
 ค. Internet  Finder ง. Search  Engine 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1635. เครื่องมือที่ใช้ในการฝากส่งข้อความ  รูปภาพ  หรือไฟล์
อื่นๆ ในเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตคือข้อใด 
 ก. E-mail  ข. Google 
 ค. File Download                ง. Conference 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1636. ข้อใด ไม่ใช่ โปรแกรมที่ไมพ่ึงประสงคใ์นเครือขา่ย
อินเตอร์เน็ต 
 ก. Spy ware  ข. Trojan 
 ค. Mal  ware  ง. FTP 

 จ. ผิดทุกข้อ 
1637. ข้อใดถือได้วา่เป็นไวรัสคอมพิวเตอร์ที่คอยรบกวนการใช้
งานอินเตอร์เน็ต 
 ก. Ad-ware  ข. Web- Zip 
 ค. Beware  ง. Shareware 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1638. การสนทนาตอบโต้กัน Online โดยการพิมพ์ประโยคส้ันๆ  
ตอบโต้กันได้หลายคนในอินเตอรเ์น็ต คือข้อใด 
 ก. Video  Conference ข. E- mail 
 ค. Chat   ง. SMS 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1639. ข้อใดน่าจะเป็น E-mail Address  มากที่สุด 
 ก. www.rta.mi.th  ข. www@rta.mi.th 

 ค. Sang_hotmail.com ง. 422R_Somsee 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1640. ข้อใดคือภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีนิยมใชเ้ขียน Webpage 
 ก. HTML  ข. POP3 
 ค. Basic   ง. Webcam 
 จ. ผิดทุกข้อ 

1641. โปรแกรมที่ใช้เขียน   Webpage ที่ติดตัง้ในโปรแกรม
วินโดวส์คือข้อใด 
 ก. Web Design  ข. Photoshop 
 ค. Front Page Express ง. Internet Explorer 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1642. ถ้าต้องการส่งส าเนา E- mail  ให้กับคนอื่นๆ ดว้ยต้องใส่ 
Address  ลงในช่องใด 
 ก. To   ข. Cc 
 ค. Subject  ง. Text Area 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1643. เมื่อต้องการตรวจดู E-mail   ที่มาถึงเราทั้งหมด  ควรใช้
ปุ่มใด 
 ก. Inbox   ข. Compose 
 ค. Reply   ง. Forward 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1644. เมื่อต้องการสร้าง E- mail ใหม่  เพื่อส่งผ่านอินเตอร์เนต็ 
จะใช้ค าส่ังใด 
 ก. Inbox   ข. Compose 
 ค. Address  ง. Sent 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1645. เมื่อได้รับ E-mail แล้วต้องการส่งต่อไปให้ผู้อื่นอีกโดยไม่
ต้องพิมพใ์หม่ จะใชเ้มนูค าส่ังใด 
 ก. Reply   ข. Reply All 
 ค. Next   ง. Forward 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1646. ถ้าต้องการส่งรูปภาพหรือไฟล์อื่นแนบไปกับ  E-mail จะ
ใช้เมนูค าส่ังใด 
 ก. Sent to  ข. Bcc 
 ค. Attachment  ง. Photo Albums 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1647. ผู้ที่จะใช้บริการในการเขา้สู่อินเตอร์เน็ต  คือข้อใด 
 ก. ISP – Internet Service  Provider 
 ข. กระทรวง  ICT 
 ค. WWW –World Wide Web  
 ง. Network Access Point 
 จ. ถูกทุกข้อ 
 
 

http://www.rta.co.th/
http://www.rta.mi.th/
http://www.rta.ac.th/
http://www.rta.org/
http://www.rta.mi.th/
mailto:www@rta.mi.th
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1648. ในโปรแกรม  Internet Explorer   เมื่อต้องการดเูว็บไซต์
ต่างๆ  ต้องใส่ชื่อเว็บน้ันท่ีช่องใด 
 ก. Search  ข. Home 
 ค. Address  ง. Favorite 
 จ.ถูกทุกข้อ 
1649. ถ้าต้องการเก็บหน้าเว็บเพจไว้ใช้อีก  โดยไม่ป้อนชื่อใหม่  
ในโปรแกรม  Internet Explorer   จะใช้เมนูค าส่ังใด 
 ก. Refresh  ข. Favorites 
 ค. History  ง. Address 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1650. เมื่อต้องการพิมพเ์ว็บเพจที่ต้องการออกจากทาง
เครื่องพมิพ์  ใช้เมนูค าส่ังใด 
 ก. File > Import  ข. File > Print 

 ค. File > Send  ง. File > Save As 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1651. ถ้าต้องการภาพจากเว็บเพจมาเก็บไว้ทีค่อมพิวเตอร์ของ
เรา  หลังจากคลิกเมา้ท์ปุ่มขวาทีภ่าพแล้วใช้ค าส่ังใด 
 ก. Save  Picture  as  
              ข. Open New  Windows 
 ค. Remove   
              ง. Sent  to Deskop 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1652. เมื่อเปิดเว็บเพจดว้ย  Internet  Explorer  แล้วข้อความที่
ควรเป็นภาษาไทย  ไม่เป็นภาษาไทย  จะใช้เมนูค าส่ังใด 
 ก. Edit > Format   ข. Format > Font 
 ค. View > Text Size ง. View > Encoding 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1653. เสมียนสัสดีใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท างาน  ถือวา่ท่าน
เป็นส่วนใดของระบบคอมพิวเตอร์ 
 ก. Hardware  ข. Software 
 ค. Peopleware  ง. Dataware 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1654. ผู้ที่มีหน้าที่ออกแบบการท างานของโปรแกรมในระบบงาน
หน่ึงๆ คือใคร 
 ก. หัวหน้าศูนยค์อมพวิเตอร ์   
              ข. นักวิเคราะห์ระบบ 
 ค. ผู้บริหารฐานข้อมูล    
              ง. เจ้าหน้าทีเ่ขียนโปรแกรม     จ. ผิดทุกข้อ 

1655. ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่ท าการเข้าสู่คอมพวิเตอร์ผู้อื่น เพื่อ
ขโมยเปล่ียนแปลงหรือท าลายข้อมูลคือข้อใด 
 ก. Cracker  ข. Gopher 
 ค. guru   ง. Hacker 

 จ. ถูกทุกข้อ 
1656. ข้อใดก่อใหเ้กิดอันตรายกบัคอมพิวเตอร์น้อยที่สุด 
 ก. เปียกน้ าหรือความชื้นสูง   
              ข. อยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิสูง 
 ค. อยู่ในหอ้งที่มีอุณหภูมิต่ า   
              ง. อยู่ในห้องที่มีฝุ่นละอองมาก 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1657. ไวรัสคอมพิวเตอร์ คืออะไร 
 ก. โปรแกรมชนดิหนึ่ง    
               ข. อนุภาคเล็กๆ ในอากาศ 
 ค. เชื้อโรคที่ติดต่อจากคน   
              ง. เป็น Hardware 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1658. ในกรณีท่ีเปิดใช้งานจากฮาร์ดดิสไม่ได้  ท่านควรปฏิบัติ
อย่างไร 
 ก. ติดตั้งวินโดวส์ใหม ่ ข. อพัเดตวินโดว์ใหม ่
 ค. เปิดเครื่องดว้ยแผ่น  Windows  StartUp  
              ง. ซื้อเครื่องใหม ่
 จ. ถูกทุกข้อ 
1659. ในกรณีท่ีท่านต้องการหยดุการท างานของโปรแกรมทีใ่ช้
งานอยู่หรือท างานค้างควรท าอยา่งไร 
 ก. ใช้เมนู Start > Shutdown  
 ข. กดปุ่ม Break 
 ค. กดปุ่ม Ctrl + Alt + Del พร้อมกนั 
 ง. กดปุ่ม Reset  ของเครื่อง 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1660. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก. Millisecond = 1 / 10,000 วนิาท ี  
 ข. Nanosecond = 1 / 1,000,000,000 วินาท ี
 ค. Microsocond = 1/ 1,000,000 วินาท ี  

ง. Picosecond = 1 / 1,000,000,000,000 วินาท ี
 จ. ถูกทุกข้อ 
1661. ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบส าคัญของระบบคอมพิวเตอร ์
 ก. ฮาร์ดแวร ์  ข. ซอฟแวร ์
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 ค. บุคลากร  ง. ระบบอัตโนมตั ิ

 จ. ผิดทุกข้อ 
1662.  คอมพิวเตอร์ที่มขีนาดใหญ่ ประสิทธิภาพสูง และรวดเร็ว
สูงสุดคือ 
 ก. ไมโครคอมพิวเตอร์  (Micro Computer)  

ข. มินิคอมพิวเตอร์  (Mini Computer) 
 ค. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe  Computer) 

ง. ซุปเปอร์คอมพวิเตอร์  (Super Computer) 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1663. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง 
 ก. 1 เมกะไบต์ = 1024 กิโลไบต   
              ข. 1 กิโลไบต์ = 1024 ไบต์ 
 ค. 1 ไบต์ = 10 บิต    
              ง. 1 จิกะไบต์ = 1024 เมกะไบต ์
 จ. ผิดทุกข้อ 
1664. ยุคของคอมพวิเตอร์ (Computer Generation) แบ่งออก
ด้วยกันทั้งหมดกี่ยดุ 
 ก. 3 ยุค    ข. 4 ยุค 
 ค. 5 ยุค    ง. 6 ยุค 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1665. ยุคที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ถกูพัฒนามาใช้เป็น IC 
(Integrated Circuit) 
 ก. ยุคที่ 3   ข. ยุคที่ 4 
 ค. ยุคที่ 5   ง. ยุคที่ 6 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1666. เมนบอร์ดแบบ Socket 370 ถูกออกแบบส าหรับ CPU 
ประเภทใด 
 ก. CPU Intel Celeron แบบ PPGA  
              ข. CPU Intel Pentium II/III 
 ค. CPU Intel 486    
              ง. CPU AMD K5  
 จ. ถูกทุกข้อ 
1667. ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทฮาร์ดดิสก์ 
 ก. IDE    ข. E-IDE 
 ค. SCSI    ง. ACCIB 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1668. แผ่นคอมแพคดิสก์ที่สามารถบันทึกข้อมูลได้เพียงครัง้
เดียวคือ 

 ก. CD   ข. CD-R 

 ค. CD-RW  ง. CD-RWW 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1669. ข้อใดเป็นข้อค านึงในการเลือกซื้อเครื่องคอมพวิเตอร์แบบ
ทั่วไป 
 ก. ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  
              ข. อัตราความเร็วในการส่งข้อมูล 
 ค. การกระจายแสงของมอนิเตอร ์  
 ง. ความจุของฮาร์ดดิสก ์
 จ. ถูกทุกข้อ 
1670. Chip  ที่เป็นโปรแกรมที่ท าหน้าที่ควบคุมฮารด์ิสก์ในการ 
Boot คอมพวิเตอร์คือ 
 ก. Chip CPU   ข. Intel  Chip 
 ค. BIOS    ง. Chip True 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1671. ใน Standard  CMOS Setup ค าส่ังทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ก าหนดฮาร์ดดิสก์ที่ใช้เก็บข้อมูลคือ 
 ก. Halt On  ข. Memory 
 ค. Time   ง. Primary Slave 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1672.  Standby Mode  เป็นลักษณะของการท างานอย่างไร 
 ก. ปิดเครื่องรอเปิดเครื่องใหม ่  
 ข. เป็นโหมดประหยัดพลงังาน 
 ค. เครื่องเตรียมพร้อมที่จะรอรับค าส่ังต่อไป  
              ง.เป็นการท างานในการปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เทา่นั้น 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1673. แผ่นดิสก์ใช้ส าหรับ Boot  เครื่องโดยที่จะต้องใช้เมื่อเกดิ
ปัญหาต่างๆ ของระบบ Windows 
 ก. แผ่น Boot Disk  ข. แผ่น Startup Disk 

 ค. แผ่น Recovery  Disk ง. แผ่น Setting Disk 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1674. อินเตอร์เฟสแบบกราฟฟิกที่ใช้บนระบบ Unix เรียกว่า 
 ก. X-Windows   ข. GUI 
 ค. Windows   ง. Unix Show 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1675. Linux  เป็นระบบปฏิบัติการแบบกี่บิต 
 ก. 32 บติ   ข. 64 บิต 
 ค. 128 บิต   ง.256 บิต 
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 จ. ถูกทุกข้อ 
1676. ค่ากล่าวข้อใดถูก 
 ก. LAN เป็นเครือข่ายเฉพาะกลุ่มเล็กๆ  ระยะไม่
ไกล    

ข. MAN เป็นเครือข่ายเล็กๆ ที่เกาะอยู่กับ LAN 
 ค. WAN  เป็นเครือขา่ยไร้สายทีใ่ช้ระบบดาวเทียมเชื่อม
สัญญาณเท่านั้น  
 ง. Internet  เป็นเครือขา่ยทีใ่ช้ โปรโตคอล XIP / CT 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1677. สายขนาดเล็กคล้ายสายโทรศัพท์แต่มี  8  เส้นตีเกลียว
เป็นคู่ ๆ  คือ 
 ก. สาย Coaxial   ข. สาย UPT 
 ค. สาย Fiber  Optic  ง. สาย NBT 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1678. คลื่นวิทยุในชว่งความถีเ่ทา่ใดทีใ่ชใ้น  Home  Radio 
Frequency 
 ก. 1.4 GHz   ข. 2.4  GHz 

 ค. 4.1 GHz   ง. 6.5 GH 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1679. สายแบบ RG-58 ที่ในระบบ LAN  มีความต้านทานกี่
โอห์ม 
 ก. 75 โอห์ม   ข. 50 โอห์ม 
 ค. 100 โอห์ม   ง. 150 โอห์ม 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1680. อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการตอ่ LAN  ด้วยสาย UTP  คือ  
 ก. Wake – On – LAN (WOL) ข. Hub 

 ค. NODE      ง. PCI  NODE 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1681. ข้อใด  ไม่ใช่  มาตรฐานของระบบ  LAN 
 ก. Ethernet  ข. Token – Ring 
 ค. Fast  Ethernet  ง. TCP / IP Ethernet 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1682. การจัดเรยีงสีส าหรับสายไขว้ในการตดิตั้งระบบเครือขา่ย 
ข้อใดผิด 
 ก. ขาว – ส้ม  ข. ขาว – เขียว 
 ค. ขาว – น้ าเงิน  ง. ขาว – แดง 

 จ. ผิดทุกข้อ 

1683. วิธีเช็คอุปกรณ์ต่อพ่วงชนดิต่างๆ เช่น คยี์บอร์ด , เมา้ส์ 
และพร้ินเตอร์  เรียกว่า 
 ก. IRQ   ข. I / O Address 
 ค. DMA   ง. PCMI 
 จ. ถกูทุกข้อ 
1684. ไวรัสคอมพิวเตอร์ คืออะไร 
 ก. เชื้อโรคชนิดหน่ึง  
              ข. ส่ิงมีชีวิตที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ 
 ค. โปรแกรมส าเร็จรูป    
            ง. โปรแกรมที่เป็นอนัตรายตอ่เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1685. โปรแกรมใดใช้ส าหรับตรวจสอบซ่อมแซมฮาร์ดดิสก ์
 ก. Defragmenter   ข. Scandisk 
 ค. Fdisk    ง. Format 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1686.  Ethernet  ถูกจัดเป็นมาตรฐานของ 
 ก. NSF 50  ข. ISO 4000 
 ค. IEEE 802.3  ง. CDMA 721 
 จ. ผิดทุกข้อ 
1687. โปรแกรม WinZip  มีประโยชน์อยา่งไร 
 ก. ใช้ส าหรับย่อไฟล์ให้มขีนาดเล็กลง 
 ข. ใช้ส าหรับคัดลอกข้อมูล 
 ค. การป้องกันไฟล์จ าเป็นต้องมีโปรแกรมนี้ 
 ง. ใช้ส าหรับเปดิไฟล์มีนามสกุล .pdf 
 จ. ถูกทุกข้อ 
1688.  อุปกรณ์ T-Connecter  ใช้ต่อกับสายประเภทใดในระบบ
เครือข่าย 
 ก.  UTP  ข. สาย  Coaxial  RG – 58 

 ค. สาย BNC ง. สายโทรศัพท์แบบ 6  เส้น 
 จ. ผิดทุกข้อ 

       ถ้ามีข้อสอบถามคุณตรงตามตัวอย่าง
แบบทดสอบข้างต้นและคุณตอบถูก  ไม่ได้
หมายความว่าจะได้บรรจุแต่งตั้ง  การอ่าน
แบบทดสอบเป็นเพียงแนวทางและเพิ่มความมั่นใจ
มากขึ้นเท่านั้น  แต่ถ้าคุณมีองค์วามรู้ความเข้าใจ
คุณอาจท าข้อสอบถูกต้องมากขึ้นแล้วจะประสบ
ผลส าเร็จ 
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