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(ไม่พอใจ ยินดีคืนเงิน) (ยังมีชุดที่ 3 ต่ออีก หัวข้อกฎหมาย 30 คะแนนช่วยท่านได้แน่นอน) 
รวบรวมโดยประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

************************************* 
1.  สมาชิกวุฒิสภามีวาระด ารงต าแหน่งคราวละกี่ปี ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 

ก) 4 ปี  
ข) 5 ปีนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 
ค) 5 ปีนับแต่วันประกาศผลการเลือก 
ง) 5 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
จ) 9 ปี 

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 การปฏิรูปประเทศอยู่ในหมวดใด 
ก) หมวด 12 
ข) หมวด 13 
ค) หมวด 14 
ง) หมวด 15 
จ) หมวด 16 

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวดที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในหมวดใด 
ก) หมวด 10 
ข) หมวด 11 
ค) หมวด 12 
ง) หมวด 14 
จ) หมวด 16 

4. สมาชิกวุฒิสภา มีที่มาอย่างไร 
ก) มาจากเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
ข) เลือกตั้งและสรรหา 
ค) เลือกกันเอง 
ง) คณะกรรมการสรรหา 

5. ใครต่อไปนี้ ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติมีสิทธิเลือกตั้ง  
ก) นายไก่มีสัญชาติไทย 
ข) นายวุฒิมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง 90 วันในวันเลือกตั้ง 
ค) นายโชคมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
ง) นายด าดีมีสัญชาติไทย โดยการแปลงสัญชาติมาแล้ว 3 ปี 
จ) นายประหยัด มีอายุ 20 ปี แต่พิการเดินไม่ได้ 

6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) สภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกจ านวน 500 คน วุฒิสภามีสมาชิกจ านวน 200 คน 
ข) ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา 
ค) บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันได้ 
ง) รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
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จ) ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องเป็นผู้ซึ่งพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก
ส่งสมัครรับเลือกตั้ง และจะสมัครรับเลือกตั้งเกินหนึ่งเขตมิได้ 

7. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพชายและหญิง ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก) หญิงมีสิทธิและเสรีภาพมากกว่าชาย 
ข) ชายมีสิทธิและเสรีภาพมากกว่าชาย 
ค) ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน แต่หญิงจะได้รับความคุ้มครองมากกว่าชาย 
ง) ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน แต่ชายจะได้รับความคุ้มครองมากกว่าหญิง 
จ) ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 

8. รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลากี่ปี 
ก) 5 ปี 
ข) 7 ปี 
ค) 9 ปี 
ง) 12 ปี 
จ) 15 ปี 

9. บุคคลที่ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้ ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 
บุคคลนั้นต้องมีอายุเกินกว่ากี่ปี 

ก) 55 ปี 
ข) 59 ปี 
ค) 60 ปี 
ง) 65 ปี 
จ) 70 ปี 

10. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย บุคคลมีหน้าที่กี่ข้อ 
ก) 5 ข้อ 
ข) 9 ข้อ 
ค) 10 ข้อ 
ง) 12 ข้อ 
จ) 16 ข้อ 

11. ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนในข้อใด 
ก) มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ข) สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน 
ค) ให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
ง) ข้อ ก. และข้อ ค. 
จ) ถูกทุกข้อ 

12. ข้อกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับบุคคลมีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง  
ก) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
ข) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
ค) เป็นผู้พิการเดินไม่ได้ และได้รับเบี้ยยังชีพ 
ง) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
จ) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 

13. การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในทบวงมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมายใด 
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ก) กฎหมายจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ   
ข) กฎหมายสภาการศึกษาแห่งชาติ 
ค) กฎหมายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ง) กฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั้น 
จ) กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  

14. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการตามข้อใดต่อไปนี้ 
ก) สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา 
ข) คณะรัฐมนตรี วุฒิสภา และราชการในพระองค์ 
ค) คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และราชการในพระองค์ 
ง) สภาผู้แทนราษฎร และคณะรัฐมนตรี 
จ) สภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา และราชการในพระองค์ 

15. ต าแหน่งใดต่อไปนี้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ก) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ข) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 
ค) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ง) ข้อ ก. และข้อ ค. 
จ) ถูกทุกข้อ 

16. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม แต่มิได้สังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรีหรือทบวง นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรีด าเนินการตามข้อใด ก็ได้ 

ก) รักษาราชการแทน     ข) รักษาการในต าแหน่ง 
ค) ปฏิบัติราชการแทน    ง) ปฏิบัติราชการแทน 
จ) ปฏิบัติหน้าที่แทน 

17. ส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นไปตามข้อใด 
ก) กระทรวง      ข) ทบวง 
ค) กรม      ง) ส านัก 
จ) หน่วยงานอิสระ 

18. ถ้านายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่
ไว้วางใจ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง หรือวุฒิสภามีมติให้ถอดถอน
จากต าแหน่ง ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี 
ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรี
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ด าเนินการตามข้อใด 

ก) รักษาราชการแทน     ข) ปฏิบัติราชการแทน 
ค) ปฏิบัติหน้าที่แทน     ง) ปฏิบัติราชการในต าแหน่ง 
จ) ด ารงต าแหน่งแทน 

19. ภายในกระทรวงจะออกเป็นกฎหมายใด ก าหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองส่วนราชการขึ้นไปอยู่
ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้ 

ก) พระราชบัญญัติ     ข) พระราชก าหนด 
ค) พระราชกฤษฎีกา     ง) กฎกระทรวง 
จ) ประกาศกระทรวง 

20. ส านักนายกรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
ก) ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี    ข) กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ 
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ค) กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  ง) กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
จ) กฎหมายปกครอง 

21. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นข้าราชการการเมือง 
ข) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ค) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ง) ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นข้าราชการเมือง 
จ)เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นข้าราชการ
การเมือง 

22. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม แต่มิได้สังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรีหรือทบวง นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ต าแหน่งใด ปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 

ก) รองนายกรัฐมนตรี 
ข) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
ง) รองนายกรัฐมนตรี หรือปลัดส านักนานายกรัฐมนตรี 
ค) รองนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
จ) รองนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง 

23. ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้าราชการการเมือง 
ก) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี    ข) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 
ค) ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   ง) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
จ) ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

24. ต าแหน่งใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของ
งานในส านักนายกรัฐมนตรี 

ก) ปลัดกระทรวง     ข) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ค) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี    ง) นายกรัฐมนตรี 
จ) รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

25. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และราชการใน
พระองค์ มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ โดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคนปัจจุบัน คือใคร 

ก) นายอ าพน  กิตติอ าพน    ข) นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ 
ค) นายทศพร ศิริสัมพันธ์    ง) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส 
จ) นางเมธินี เทพมณี 

26. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี 
ก) ก ากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือการนี้จะสั่งให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนท้องถิ่น ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ท ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 
ข) บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกต าแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม 
ค) สั่งให้ข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งมาปฏิบัติราชการส านักนายกรัฐมนตรี โดยจะให้ขาดจาก
อัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม ให้ได้ รับเงินเดือนใน
ส านักนายกรัฐมนตรีในระดับ และข้ันที่ไม่สูงกว่าเดิม 
ง) แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในส านักนายกรัฐมนตรี 
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จ) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือกฎหมายอื่น 

27. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี 
ก) ก ากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือการนี้จะสั่งให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนท้องถิ่น ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ท ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 
ข) บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกต าแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม 
ค) สั่งให้ข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งมาปฏิบัติราชการส านักนายกรัฐมนตรี โดยจะให้ขาดจาก
อัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม ให้ได้รับเงินเดือนใน
ส านักนายกรัฐมนตรีในระดับ และข้ันที่ไม่สูงกว่าเดิม 
ง) แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในส านักนายกรัฐมนตรี 
จ) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือกฎหมายอื่น 

28. ถ้ากลุ่มภารกิจที่ปฏิบัติราชการนั้นขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี ให้รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้ด ารงต าแหน่งใด
ต่อไปนี้ด้วย 

ก) นายกรัฐมนตรี     ข) ปลัดกระทรวง 
ค) รองปลัดกระทรวง     ง) อธิบดี 
จ) คณะรัฐมนตรี 

29. ต าแหน่งใดมีหน้าที่ไกล่เกลี่ยความผิดท่ีมีโทษทางอาญาในเขตอ าเภอ 
ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด    ข) พนักงานอัยการ 
ค) ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธร    ง) นายอ าเภอ 
จ) นายอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอที่นายอ าเภอมอบหมาย 

30. หลักในการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญาที่เกิดขึ้นในเขตอ าเภอ ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก) มิใช่เป็นความผิดเกี่ยวกับเพศ   ข) ผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอม 
ค) เป็นความผิดอันยอมความได้   ง) ข้อ ก.และข้อ ค. 
จ) ถูกทุกข้อ 

31. ส่วนราชการที่มีหน้าที่ตรวจสอบดูแลมิให้มีการก าหนดต าแหน่งหรืออัตราก าลังเพิ่มขึ้นให้ตรวจสอบจนกว่าจะ
ครบกี่ป ี

ก) 1 ปี      ข) 2 ปี 
ค) 3 ปี      ง) 4 ปี 
จ) 5 ปี 

32. ต าแหน่งใดต่อไปนี้ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ของงานในส านักนายกรัฐมนตรี 

ก) ปลัดกระทรวง     ข) นายกรัฐมนตรี 
ค) รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี   ง) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
จ) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

33. การก าหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไปในกระทรวงให้อยู่ภายใต้ภารกิจเดียวกันหัวหน้าส่วน
ราชการต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าข้อใด 

ก) ปลัดกระทรวง     ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค) อธิบดี      ง) รองอธิบดี 
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จ) รองปลัดกระทรวง 
34. ต าแหน่งใดต่อไปนี้ ที่สามารถวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการในกระทรวง
ร่วมกัน 

ก) หัวหน้ากลุ่มภารกิจ    ข) ปลัดกระทรวง 
ค) หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป   ง) ข้อ ข. และข้อ ค. 
จ) ถูกทุกข้อ  

35. ถ้าผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการว่างลงก่อนครบวาระให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในกี่วัน 

ก) 15 วัน      ข) 30 วัน 
ค) 45 วัน      ง) 60 วัน 
จ) 90 วัน 

36. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ข้อใดกล่าวไม่
ถูกต้อง 

ก) จิตวิทยาองค์การ     ข) การบริหารธุรกิจ 
ค) เศรษฐศาสตร์     ง) สังคมวิทยา 
จ) พัฒนาชุมชน 

37. ต าแหน่งใดเป็น เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ก) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี    ข) เลขาธิการ ก.พ. 
ค) เลขาธิการ ก.พ.ร.    ง) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

38. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมีจ านวนเท่าใด ที่ต้องท างานเต็มเวลา 
ก) อย่างน้อย 3 คน     ข) ไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินห้าคน 
ค) อย่างน้อยห้าคน     ง) ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน 
จ) ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

39. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นส่วนราชการสังกัดหน่วยงานใด 
ก) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   ข) ส านักนายกรัฐมนตรี 
ค) กระทรวงมหาดไทย    ง) กระทรวงการคลัง 
จ) องค์กรอิสระ 

40. หากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมท้องถิ่นจะต้องตราเป็นกฎหมายใด 
ก) พระราชบัญญัติ     ข) พระราชก าหนด 
ค) พระราชกฤษฎีกา     ง) มติคณะรัฐมนตรี 
จ) มาตรา 44 

41. หากที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหมดจ าเป็น หากต้องการที่จะยุบกรมดังกล่าว จะต้องตราเป็นกฎหมาย
ใด 

ก) พระราชบัญญัติ     ข) พระราชก าหนด 
ค) พระราชกฤษฎีกา     ง) มติคณะรัฐมนตรี 
จ) มาตรา 44 

42. การแบ่งส่วนราชการภายในกรม จะต้องตราเป็นกฎหมายใด 
ก) พระราชบัญญัติ     ข) พระราชก าหนด 
ค) พระราชกฤษฎีกา     ง) มติคณะรัฐมนตรี 
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จ) กฎกระทรวง 
43. ส่วนราชการใดมีหน้าที่ในการวางแผนพัฒนาจังหวัด 

ก) ที่ท าการปกครองจังหวัด     ข) ส านักงานจังหวัด 
ค) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด   ง) ส านักงานคลังจังหวัด 
จ) ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  

44. ส่วนราชการใดมีหน้าที่ในการวางแผนพัฒนาจังหวัด 
ก) ที่ท าการปกครองจังหวัด     ข) ส านักงานจังหวัด 
ค) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด   ง) ส านักงานคลังจังหวัด 
จ) ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  

45. การแบ่งส่วนราชการในจังหวัดข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก) ที่ท าการปกครองจังหวัด และส่วนราชการต่างๆ 
ข) ส านักงานจังหวัด ส่วนต่างๆซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น 
ค) ที่ท าการปกครองจังหวัด ส านักงานจังหวัด ส านักงานคลังจังหวัด    
ง) ส านักงานจังหวัด ส านักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการซึ่งกระทรวง ทบวง 
จ) ส านักงานจังหวัด ส่วนราชการซึ่งกระทรวง ทบวง กรมได้ตั้งขึ้น 

46. การยกเว้น จ ากัด หรือตัดทอน อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการในจังหวัด หรือให้
ข้าราชการของส่วนราชการใดมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัด
จะกระท าได้โดยตราเป็นกฎหมายใด 

ก) มติคณะรัฐมนตรี     ข) พระราชบัญญัติ   
ค) พระราชก าหนด     ง) พระราชกฤษฎีกา  
จ) กฎกระทรวง      

47. คณะกรมการจังหวัด ต าแหน่งใดเป็นประธานกรรมการ 
ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด    ข) รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย  
ค) ปลัดจังหวัด     ง) หัวหน้าส านักงานจังหวัด 
จ) คลังจังหวัด     

48. คณะกรมการจังหวัด ต าแหน่งใดเป็นกรมการจังหวัดและเลขานุการ 
ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด    ข) รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย  
ค) ปลัดจังหวัด     ง) หัวหน้าส านักงานจังหวัด 
จ) คลังจังหวัด     

49. ส านักนายกรัฐมนตรีส านักนายกรัฐมนตรี นอกจากมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี ให้มีปลัดส านักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ข) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรีรองจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
ค) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี  
ง) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในส านักนายกรัฐมนตรี ก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของส านัก

นายกรัฐมนตรี  
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
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50. ภายในกระทรวงจะก าหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองส่วนราชการขึ้นไปอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจ
เดียวกันก็ได้ โดยให้แต่ละกลุ่มภารกิจมีผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าต าแหน่งใด คนหนึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
รับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจนั้น 

ก) ปลัดกระทรวง     ข) เลขาธิการ  
ค) รองปลัดกระทรวง     ง) อธิบดี 
ง) หัวหน้าส านัก 

51. กระทรวงจะตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะซึ่งไม่มีฐานะเป็น
กรมแต่มีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการดังกล่าวเป็นอธิบดีหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นอธิบดีก็ได้ 

ก) พระราชบัญญัติ     ข) พระราชก าหนด 
ค) พระราชกฤษฎีกา     ง) ประกาศกระทรวง 
ง) กฎกระทรวง 

52. กระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ และมีปริมาณงานมาก จะให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติ
ราชการเพิ่มขึ้นเป็นสองคนก็ได้ 

ก) 1 คน      ข) 2 คน 
ค) 3 คน      ง) 4 คน 
ง) 5 คน 

53. การปฏิบัติหน้าที่และค่าตอบแทนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่ต้อง
ท างานเต็มเวลา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎหมายใด 

ก) พระราชบัญญัติ     ข) พระราชก าหนด 
ค) พระราชกฤษฎีกา     ง) ประกาศกระทรวง 
ง) กฎกระทรวง 

54. ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผล คณะรัฐมนตรีจะก าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจ านวนเท่าใด ต้องท างานเต็มเวลาก็ได้ 

ก) ไม่น้อยกว่าสามคน    ข) ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน 
ค) ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ง) ไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ง) ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินสิบคน 

55. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี ผู้ซึ่งพ้น
จากต าแหน่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

ก) คราวละสี่ปี     ข) สี่ปี วาระเดียว 
ค) สี่ปีและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
ง) สี่ปีและอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
จ) เจ็ดปีและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

56. ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมาจากการแต่งตั้งของใคร 
ก) นายกรัฐมนตรี     ข) คณะรัฐมนตรี 
ค) สภาผู้แทนราษฎร     ง) รัฐสภา 
จ) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

57. การตั้งจังหวัด ให้ตรากฎหมายใด 
ก) พระราชบัญญัติ     ข) พระราชกฤษฎีกา 
ค) พระราชก าหนด     ง) กฎกระทรวง 
จ) มติคณะรัฐมนตรี 
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58. การยุบจังหวัด ให้ตรากฎหมายใด 
ก) พระราชบัญญัติ     ข) พระราชกฤษฎีกา 
ค) พระราชก าหนด     ง) กฎกระทรวง 
จ) มติคณะรัฐมนตรี 

59. การเปลี่ยนแปลงจังหวัด ให้ตรากฎหมายใด 
ก) พระราชบัญญัติ     ข) พระราชกฤษฎีกา 
ค) พระราชก าหนด     ง) กฎกระทรวง 
จ) มติคณะรัฐมนตรี 

60. ในจังหวัดหนึ่งให้มีหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกว่าตามข้อใด 
ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัด    ข) อ าเภอ 
ค) เทศบาลเมือง     ง) เทศบาลนคร 
จ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

61. นายอ าเภอสังกัดหน่วยงานใด 
ก) ส านักนายกรัฐมนตรี    ข) ส านักปลัดงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ค) ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี   ง) กระทรวงมหาดไทย 
จ) กรมการปกครอง 

62. ให้แบ่งส่วนราชการของอ าเภอ ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก) ส านักงานอ าเภอ  
ข) ที่ท าการอ าเภอ และส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นในอ าเภอนั้น 
ค) ส านักงานอ าเภอ และส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นในอ าเภอนั้น  
ง) ส านักงานอ าเภอ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
จ) ส านักงานอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 

63. ผู้ใดมีหน้าที่ไกล่เกลี่ยความผิดท่ีมีโทษทางอาญาในเขตอ าเภอ 
ก) นายอ าเภอ 
ข) ปลัดอ าเภอ 
ค) นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอที่นายอ าเภอมอบหมาย 
ง) พนักงานอัยการ 
จ) นายอ าเภอ ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธร 

64. ในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งยื่นค า
ร้องใคร และให้บุคคลนั้นด าเนินการยื่นค าร้องต่อศาลที่ มีเขตอ านาจเพื่อให้ออกค าบังคับให้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอม 

ก) นายอ าเภอ     ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค) พนักงานอัยการ     ง) ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด 
จ) ศาล 

65. ในอ าเภอหนึ่ง ให้มีคณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชนที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ าเภอ ในเรื่องที่พิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดินมรดก และข้อพิพาททางแพ่งอ่ืนที่มีทุน
ทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท หรือมากกว่านั้น ตามที่ก าหนดในกฎหมายใด 

ก) พระราชบัญญัติ     ข) พระราชกฤษฎีกา 
ค) พระราชก าหนด     ง) กฎกระทรวง 
จ) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
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66. เม่ือกระทรวง ทบวง กรม จะมอบอ านาจหรือมีค าสั่งใด ที่เกี่ยวข้องไปยังหัวหน้าคณะผู้แทนให้แจ้งผ่าน
หน่วยงานใด 

ก) สถานกงสุล     ข) กระทรวงการต่างประเทศ 
ค) สถานเอกอัครราชทูตประจ าประเทศไทย  จ) ข้อ ก.และข้อ ข. 
ง) ถูกทุกข้อ 

67. ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ
แทนหัวหน้าคณะผู้แทน เป็นความหมายของข้อใด 

ก) คณะผู้แทน     ข) รองหัวหน้าคณะผู้แทน 
ค) หัวหน้าคณะผู้แทน     จ) หัวหน้าสถานกงสุล 
ง) ข้าราชการฝ่ายทหารประจ าการในต่างประเทศ 

68. ส่วนราชการตามข้อใด มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง 
ก) ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี   ข) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ค) ส านักงานรัฐมนตรี     ง) ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
จ) ส านักงาน ก.พ.ร. 

69. ต าแหน่งใดต่อไปนี้ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในส านักงานจังหวัด 
ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด    ข) รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย  
ค) ปลัดจังหวัด     ง) หัวหน้าส านักงานจังหวัด 
จ) คลังจังหวัด     

70. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยความผิดท่ีมีโทษทางอาญาที่เกิดขึ้นในเขตอ าเภอ 
ก) มิใช่เป็นความผิดเกี่ยวกับเพศ 
ข) ปลัดอ าเภอ 
ค) นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอที่นายอ าเภอมอบหมาย 
ง) พนักงานอัยการ 
จ) นายอ าเภอ ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธร 

71. การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่
ประกาศนั้นจะต้องมีจ านวนเท่าใด 

ก) กึ่งหนึ่ง 
ข) เกินก่ึงหนึ่ง 
ค) สองในสาม 
ง) สามในสี่ 
จ) ครบจ านวน 

72. การประชุมสภาเทศบาล ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมเท่าใด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ก) กึ่งหนึ่ง 
ข) เกินก่ึงหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 
ค) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกท้ังหมด 
ง) หนึ่งในสาม 
จ) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกเท่าที่อยู่ 

73. สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่ง ในการลงคะแนนถ้าในที่ประชุมจ านวนลงคะแนนเสียงเท่ากัน 
จะต้องด าเนินการตามข้อใด 

ก) ส่งเรื่องเพ่ือยุบสภาเทศบาล 



 

 ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

ข) ส่งเรื่องให้นายอ าเภอวินิจฉัย 
ค) ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัย 
ง) ยุติการประชุมสภาเทศบาล 
จ) ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด 

74.  การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาของเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาลนั้น ให้ถือเอาเสียงตามข้อใด 
ก) เสียงเกินครึ่ง 
ข) เสียงข้างมาก 
ค) เสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ง) เสียงส่วนใหญ่เคารพเสียงข้างน้อย 
จ) เสียงสองในสาม 

75. สมัยประชุมวิสามัญของเทศบาล ให้มีก าหนดวันประชุมตามข้อใด 
ก) 7 วัน 
ข) ไม่เกิน 7 วัน 
ค) 15 วัน 
ง) ไม่เกิน 15 วัน 
จ) 30 วัน 

76. การขอขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมวิสามัญ จะต้องได้รับอนุญาตจากใคร 
ก) นายกเทศมนตรี 
ข) ปลัดเทศบาล 
ค) สภาเทศบาล 
ง) นายอ าเภอ 
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

77. สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ของเทศบาลก าหนดตามข้อใด 
ก) ไม่เกิน 7 วัน 
ข) 15 วัน  
ค) ไม่เกิน 15 วัน 
ง) 30 วัน 
จ) ไม่เกิน 30 วัน 

78. สมัยประชุมสามัญของเทศบาล ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากใคร 
ก) นายกเทศมนตรี 
ข) ท้องถิ่นจังหวัด 
ค) ท้องถิ่นอ าเภอ 
ง) นายอ าเภอ 
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

79. ผู้มีสิทธิยื่นขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญของเทศบาล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) นายกเทศมนตรี 
ข) ประธานสภาเทศบาล 
ค) สมาชิกสภาเทศบาลไม่ต่ ากว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกที่อยู่ในต าแหน่ง 
ง) ปลัดเทศบาล 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
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80. ในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภาเทศบาลหรือประธานสภาเทศบาลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ใครเป็นผู้เรียก
ประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุม 

ก) นายกเทศมนตรี 
ข) นายอ าเภอ 
ค) ท้องถิ่นอ าเภอ 
ง) ท้องถิ่นจังหวัด 
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

81. โดยปกติใคร เป็นผู้เรียกประชุมสภาเทศบาลตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม 
ก) นายอ าเภอ 
ข) ท้องถิ่นอ าเภอ 
ค) ท้องถิ่นจังหวัด 
ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
จ) ประธานสภาเทศบาล 

82. สมาชิกสภาเทศบาล ลาออกต้องยื่นต่อต าแหน่งใด 
ก) นายอ าเภอ 
ข) ประธานสภาเทศบาล 
ค) นายกเทศมนตรี 
ง) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

83. ใครมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย 
ก) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค) นายอ าเภอ 
ง) ท้องถิ่นจังหวัด 
จ) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

84. ใครต้องจัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือการเงินอ่ืน ๆ ของเทศบาลปีละครั้ง 
ก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
จ) สตง.จังหวัด 

85. เทศพาณิชย์ของเทศบาล ให้ตราเป็นกฎหมายใด 
ก) ข้อบังคับ 
ข) เทศบัญญัต ิ
ค) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ง) พระราชกฤษฎีกา 
จ) พระราชบัญญัติ 

86. การจัดตั้งสหการจะท าได้ โดยตราเป็นกฎหมายตามข้อใด 
ก) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ข) พระราชบัญญัติ 
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ค) พระราชกฤษฎีกา 
ง) กฎกระทรวง 
จ) ประกาศจังหวัด 

87. ต าแหน่งใด ไม่มีอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติเทศบาล 
ก) รองนายกเทศมนตรี 
ข) หัวหน้าส่วนราชการในเขตเทศบาล 
ค) รองปลัดเทศบาล 
ง) ปลัดเทศบาล 
จ) ประธานสภาเทศบาล 

88. ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ต าแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) รองนายกเทศมนตรี 
ข) รองปลัดเทศบาล 
ค) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ง) ประธานสภาเทศบาล 
จ) ปลัดเทศบาล 

89. ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้ตามข้อใด ในการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ก) ความรวดเร็ว 
ข) วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ค) ให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ง) ข้อ ข. และข้อ ค. 
จ) ถูกทุกข้อ 

90. ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้ต่อเมื่อมีค ารับรองของจากใคร 
ก) ปลัดเทศบาล 
ข) นายกเทศมนตรี 
ค) นายอ าเภอ 
ง) สมาชิกสภาเทศบาลสองคน 
จ) ประธานสภาเทศบาล 

91. ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลลงนามรับรองตามข้อใด 
ก) หนึ่งคน 
ข) สองคน 
ค) ไม่น้อยกว่าสองคน 
ง) สามคน 
จ) ไม่น้อยกว่าสามคน 

92. องค์การเทศบาลประกอบด้วย 
ก) ประธานสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 
ข) สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 
ค) สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 
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ง) ประธานสภาเทศบาล และปลัดเทศบาล 
จ) นายกเทศมนตรี สภาเทศบาล และส่วนราชการต่างๆ 

93. คุณสมบัติของนายกเทศมนตรี ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น หรือ

สมาชิกรัฐสภา 
ข) อายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
ค) มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติไม่น้อยกว่าห้าปี 
ง) ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น 

หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญา
ที่กระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
94. การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และการ
จ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งข้ึน ให้เป็นไปตามระเบียบที่หน่วยงานใดก าหนด 

ก) กระทรวงการคลัง 
ข) กรมบัญชีกลาง 
ค) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ง) กระทรวงมหาดไทย 
จ) ส านักนายรัฐมนตรี 

95. ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวถึงอ านาจหน้าที่นายกเทศมนตรีไม่ถูกต้อง 
ก) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี 
ข) วางข้อบังคับเพ่ือให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ค) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
ง) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

96. การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ประชุมเพื่อการด าเนินการตามข้อใด 
ก) เลือกประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล 
ข) เลือกประธานสภาเทศบาลชั่วคราวและรองประธานสภาเทศบาล 
ค) เลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล 
ง) เลือกประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาล 
จ) เลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและก าหนดสมัยประชุม 

97. ในการประชุมสภาเทศบาลนั้น ได้ก าหนดให้ในปีหนึ่งประชุมสามัญได้กี่สมัย 
ก) สองสมัย 
ข) ไม่เกินสองสมัย 
ค) สี่สมัย 
ง) ไม่เกินสี่สมัย 
จ) ขึ้นอยู่สภาเทศบาล 

98. ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่ งหม่ืนคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้
พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ
เป็นเทศบาลตามข้อใด ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย  

ก) เทศบาลต าบล 
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ข) เทศบาลเมือง 
ค) เทศบาลนคร 
ง) เทศบาลจังหวัด 
จ) เทศบาลเขตพเิศษ 

99. ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหม่ืนคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตาม
พระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะเป็นเทศบาลตามข้อใด ประกาศกระทรวง
มหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย  

ก) เทศบาลต าบล 
ข) เทศบาลเมือง 
ค) เทศบาลนคร 
ง) เทศบาลจังหวัด 
จ) เทศบาลเขตพิเศษ 

100. ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล 
และสารวัตรก านัน ในท้องถิ่นที่ได้เปลี่ยนแปลงเขตเป็นเทศบาลสิ้นสุดอ านาจหน้าที่เฉพาะในเขตที่ได้เปลี่ยนแปลง
นั้นเมื่อพ้นก าหนดกี่ปี นับแต่วันที่ตามข้อใดเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใช้บังคับต้นไป 

ก) หนึ่งปี / พระราชบัญญัติ 
ข) หนึ่งปี / พระราชกฤษฎีกา 
ค) หนึ่งปี / พระราชก าหนด 
ง) หนึ่งปี / ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
จ) ไม่เกินหนึ่งปี / ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

101. เมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13 
พ.ศ. 2552 หรือกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามข้อใดนับแต่วันที่ได้
จัดตั้งเปน็เทศบาล 

ก) 45 วัน 
ข) ภายใน 45 วัน 
ค) ไม่เกิน 45 วัน 
ง) 60 วัน 
จ) ภายใน 60 วัน 

102. ในกิจการอ่ืนอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของเทศบาลหรือประชาชนในท้องถิ่น สภาเทศบาลจ านวนเท่าใด 
เสนอต่อประธานสภาเทศบาลเพื่อให้มีการออกเสียงประชามติในท้องถิ่นได้ และประกาศให้ประชาชนทราบ 

ก) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 
ข) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมด 
ค) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 
ง) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 
จ) ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 

103. หากปรากฏว่านายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล 
กระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ชอบ
ด้วยอ านาจหน้าที่ บุคคลใดด าเนินการสอบได้ 

ก) นายอ าเภอ 
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ข) ท้องถิ่นอ าเภอ 
ค) ท้องถิ่นจังหวัด 
ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
จ) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

104. ก่อนนายกเทศมนตรีจะเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาล เรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติตามข้อใด นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี 

ก) 7 วัน 
ข) ภายใน 7 วัน 
ค) 15 วัน 
ง) ภายใน 15 วัน 
จ) ภายใน 30 วัน 

105. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) เทศบาลต าบลมีสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน 12 คน 
ข) เทศบาลนครมีสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน 24 คน 
ค) นอกจากครบวาระหรือยุบสภาเทศบาล  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เช่น ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ ให้

เลือกตั้งภายใน 60 วัน  
ง) เทศบาลเมือง คือ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนข้ึนไป 
จ) ต าแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลว่างลง ให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาล

ขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างภายใน 30 วันนับแต่ที่ต าแหน่งว่างลง 
106. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) ปีหนึ่งมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยละไม่เกิน 30 วัน หากขยายเวลาประชุมต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด 

ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด ก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมครั้งแรก ภายใน 15 วันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้ง เพ่ือเลือกประธานและรองประธานสภาเทศบาล 

ค) การตั้งคณะกรรมการวิสามัญ นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อ ผู้เป็นหรือไม่ได้เป็นสมาชิกได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของ
กรรมการทั้งหมด 

ง) ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันที่จัดตั้งเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรีเท่าที่จ าเป็นเป็นการชั่วคราว 

จ) นายกเทศมนตรีมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่ประกาศผลการเลือกตั้ง 
107. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก) นายกเทศมนตรีมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองนายกเทศมนตรี หากมอบให้ปลัดเทศบาลหรือรอง
ปลัดเทศบาลท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ 

ข) เทศพาณิชย์ของเทศบาลตราเป็นเทศบัญญัติ 
ค) สหการมีสภาพเป็นทบวงการเมือง 
ง) ข้อ ก. และข้อ ข. 
จ) ถูกทุกข้อ 

108. ร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย ข้อใดกล่าวถูกต้อง  
ก) นายกเทศมนตรี 
ข) สมาชิกสภาเทศบาล 
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ค) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ง) ปลัดเทศบาล 
จ) ข้อ ก. ข. และ ข้อ ค. กล่าวถูกต้อง 

109. ข้อใดกล่าวถูกต้อง  
ก) การยุบเลิก สหการ ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
ข) ให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลรองจากรองนายกเทศมนตรี 
ค) เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขต เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย 
ง) ข้อ ก. และ ข้อ ค. 
จ) ถูกทุกข้อ 

110. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  
ก) กระบวนการตราเทศบัญญัติทั่วไป เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายเพ่ิมเติมดังนี้ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ ให้ประธานสภา
เทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา 

ข) ให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี 
ค) กรณีสภาเทศบาลไม่รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายเพ่ิมเติม ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวน 15 คน เพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง 
โดยแก้ไข ปรับปรุงหรือยืนยันสาระส าคัญในร่างเทศบัญญัตินั้น 

ง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจสอบการคลังการบัญชีหรือการเงินอ่ืนๆ ของเทศบาล
ปีละครั้ง 

จ) งบประมาณประจ าปีของเทศบาลต้องตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติ ถ้าเทศบัญญัติงบประมาณออกไม่ทันปีใหม่ ให้ใช้
เทศบัญญัติงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลาง 

111. การให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น เป็นภารกิจของเทศบาลต าบลประเภทใด 
ก) ภารกิจที่เป็นนโยบายของรัฐบาล 
ข) ภารกิจที่ต้องท า 
ค) ภารกิจที่อาจจัดท า 
ง) ภารกิจตามนโยบายผู้บริหาร 
จ) ภารกิจได้รับการถ่ายโอน 

112. การจัดตั้งเทศบาลต าบล ต้องจัดท าเป็นกฎหมายใด 
ก) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ข) ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ค) พระราชบัญญัติ 
ง) พระราชก าหนด 
จ) พระราชกฤษฎีกา 

113. การเลือกตั้งเทศบาลนคร แบ่งเขตเลือกตั้งกี่เขตเลือกตั้ง 
ก) 1 เขต 
ข) 2 เขต 
ค) 3 เขต 
ง) 4 เขต 
จ) ขึน้อยู่กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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114. การเลือกตั้งเทศบาลต าบล แบ่งเขตเลือกตั้งกี่เขตเลือกตั้ง 
ก) 1 เขต 
ข) 2 เขต 
ค) 3 เขต 
ง) 4 เขต 
จ) ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

115. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) เทศบาลนครแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีแต่งตั้งได้ไม่เกิน 4 คน 
ข) รองนายกเทศมนตรีมีอายุ 30 ปีบริบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
ค) ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลรองจาก                     รอง

นายกเทศมนตรี 
ง) สภาเทศบาลต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับร่าง

เทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี 
จ) เลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล คือ ผู้อ านวยการส่วนการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 
116. การเลือกตั้งเทศบาลเมือง แบ่งเขตเลือกตั้งกี่เขตเลือกตั้ง 

ก) 1 เขต 
ข) 2 เขต 
ค) 3 เขต 
ง) 4 เขต 
จ) ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

117. คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล กรรมการอ่ืนผู้ใดเป็นผู้แต่งตั้ง 
ก) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ค) นายกรัฐมนตรี 
ง) คณะรัฐมนตรี 
จ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

118. คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล ต าแหน่งใดไม่ได้เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
ก) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  
ข) ผู้อ านวยการส่วนการปกครองท้องถิ่น 
ค) อธิบดีกรมการแพทย์ 
ง) อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
จ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

119. ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอข้อแนะน าแก่ใครเกี่ยวกับกิจการ
เทศบาล 

ก) สภาเทศบาล 
ข) นายกเทศมนตรี 
ค) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ง) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
จ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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120. การยุบเลิกสหการให้ตราเป็นกฎหมายใด โดยก าหนดวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ด้วย 
ก) พระราชบัญญัติ 
ข) พระราชกฤษฎีกา 
ค) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ง) มติคณะรัฐมนตรี 
จ) ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

121. ถ้ามีกิจการใดอันอยู่ภายในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปที่จะร่วมกันท าเพื่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างยิ่ง ก็ให้จัดตั้งเป็นองค์การขึ้นเรียกว่า 

ก) สหกรณ ์
ข) สหการเทศบาล 
ค) สหการพิเศษ 
ง) สหการ 
จ) เทศบาลสหการ 

122. อาจท าการร่วมกับบุคคลอ่ืนโดยก่อตั้งบริษัทจ ากัด หรือถือหุ้นในบริษัทจ ากัด เม่ือบริษัทจ ากัดนั้นมี
วัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค เทศบาลต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเท่าใด ของทุนที่บริษัท
นั้นจดทะเบียนไว้ในกรณีที่มีหลายเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบลหรือสุขาภิบาล
ถือหุ้นอยู่ในบริษัทเดียวกัน ให้นับหุ้นที่ถือนั้นรวมกัน 

ก) ร้อยละ 25 
ข) ร้อยละ 30 
ค) เกินร้อยละ 30 
ง) ร้อยละ 50 
จ) เกินร้อยละ 50 

123. ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน หมายความถึงร่างเทศพาณิชย์ หรือร่างเทศบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
ข) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบ การบังคับอันเก่ียวกับภาษีอากร 
ค) การระเบียบพัสดุเพื่อบังคับใช้เอง 
ง) การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเทศบาล 
จ) การจ้างและการพัสดุ 

124. สมาชิกสภาเทศบาลต าบล มีจ านวนกี่คน 
ก) ชุมชนละ 2 คน 
ข) ชุมชนละ 6 คน 
ค) 12 คน 
ง) 18 คน 
จ) 24 คน 

125. สมาชิกสภาเทศบาลเมือง มีจ านวนกี่คน 
ก) ชุมชนละ 2 คน 
ข) ชุมชนละ 6 คน 
ค) 12 คน 
ง) 18 คน 
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จ) 24 คน 
126. สมาชิกสภาเทศบาลนคร มีจ านวนกี่คน 

ก) ชุมชนละ 2 คน 
ข) ชุมชนละ 6 คน 
ค) 12 คน 
ง) 18 คน 
จ) 24 คน 

127. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
ข) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า

หนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือน และที่ดินหรือกฎหมายว่ า
ด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีท่ีสมัครรับเลือกตั้ง 

ค) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และหากแปลงสัญชาติต้องแปลงมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
ง) ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น

หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญา
หรือกิจการที่กระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
128. ใครมีอ านาจเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจ าปี 

ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข) นายอ าเภอ 
ค) ประธานสภาเทศบาล 
ง) นายกเทศมนตรี 
จ) ปลัดเทศบาล 

129. ในที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามใครต่อไปนี้ ในข้อความใดๆ อันเกี่ยวกับ
การงานในหน้าที่ได้ แต่บุคคลดังกล่าวมีสิทธิที่จะไม่ตอบ เมื่อเห็นว่าข้อความนั้นๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญของเทศบาล 

ก) ปลัดเทศบาล 
ข) นายกเทศมนตรี 
ค) รองนายกเทศมนตรี 
ง) ข้อ ข. และข้อ ค. 
จ) ถูกต้องทุกข้อ 

130. นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่เทศบาล บุคคลใด สามารถท าค า
ร้องขอให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญได้ 

ก) ปลัดเทศบาล 
ข) นายกเทศมนตรี 
ค) สมาชิกสภาเทศบาล จ านวนไม่ต่ ากว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ 
ง) ข้อ ข. และข้อ ค. 
จ) ถูกต้องทุกข้อ 
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131. สมาชิกสภาเทศบาลจ านวนเท่าใด ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิด
อภิปรายทั่วไปในการประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ 

ก) สองในสาม 
ข) ไม่น้อยกว่าสองในสาม 
ค) หนึ่งในสาม 
ง) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
จ) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

132. สภาเทศบาลมีมติให้สมาชิกสภาเทศบาลคนใดคนหนึ่งพ้นจากต าแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่
จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบาลหรือกระท าการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภา
เทศบาล โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน.................ของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อ
เสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียง..........ของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติ 

ก) สองในสาม / สามในสี่ 
ข) ไม่น้อยกว่าสองในสาม / ไม่น้อยกว่าสองในสาม 
ค) หนึ่งในสาม / หนึ่งในสาม 
ง) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม / ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
จ) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม / ไม่น้อยกว่าสามในสี่ 

133. ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งฯ ของเทศบาล 
คณะกรรมการดังกล่าวมีจ านวนกี่คน 

ก) 7 คน 
ข) 8 คน 
ค) 15 คน 
ง) ไม่เกิน 15 คน 
จ) 16 คน 

134. ผู้ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล คือใคร 
ก) ประธานสภาเทศบาล 
ข) ปลัดเทศบาล 
ค) นายกเทศมนตรี 
ง) นายอ าเภอ 
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

135. การเสนอร่างเทศบัญญัติข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก) ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลลงนามรับรองไม่น้อยกว่า

สองคน 
ข) การเสนอร่างเทศบัญญัติ ถ้านายกเทศมนตรีเป็นผู้เสนอไมต้องมีผู้รับรอง 
ค) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าชื่อเสนอร่างเทศบัญญัติอ่ืนๆได้ 
ง) ข้อ ก. และข้อ ข. 
จ) ถูกทุกข้อ 

136. นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหาร
ราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย โดยเทศบาลเมืองแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ตามข้อใด 
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ก) สองคน 
ข) ไม่เกินสองคน 
ค) สามคน 
ง) ไม่เกินสามคน 
จ) ไม่เกินสี่คน 

137. นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหาร
ราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย  โดยเทศบาลต าบลแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ตามข้อใด 

ก) สองคน 
ข) ไม่เกินสองคน 
ค) สามคน 
ง) ไม่เกินสามคน 
จ) ไม่เกินสี่คน 

138. นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหาร
ราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย โดยเทศบาลนครแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ตามข้อใด 

ก) ไม่เกินสองคน 
ข) สามคน 
ค) ไม่เกินสามคน 
ง) สี่คน 
จ) ไม่เกินสี่คน 

139. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล มีจ านวนเท่าใดของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนั้น มีสิทธิเข้าชื่อ
ร้องขอต่อประธานสภาเทศบาลเพื่อด าเนินการให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกเทศบัญญัติได้ 

ก) กึ่งหนึ่ง 
ข) เกินก่ึงหนึ่ง 
ค) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ง) สองในสาม 
จ) ไม่น้อยกว่าสองในสาม 

140. ผู้มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาล ชี้แจง แนะน าตักเตือน และตรวจสอบกิจการให้ปฏิบัติการตามอ านาจ
หน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมายคือต าแหน่งใด 

ก) ท้องถิ่นจงัหวัด 
ข) นายอ าเภอ 
ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้อง 
จ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

141. หากสภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด หรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติ 
ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีค าสั่งยุบสภาเทศบาล 
ข) ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน 
ค) ร่างเทศบัญญัตินั้นตกไป 
ง) ข้อ ก. และ ข้อ ค. 
จ) ถูกทุกข้อ 
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142. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสมาชิกสภาเทศบาลนคร 
ก) ชุมชนละ 4 คน 
ข) ชุมชนละ 6 คน 
ค) เขตละ 2 คน จ านวน  12 เขต 
ง) เขตละ 6 คน จ านวน 4 เขต 
จ) เขตละ 3 คน จ านวน 8 เขต 

143. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสมาชิกสภาเทศบาลเมือง 
ก) ชุมชนละ 4 คน 
ข) ชุมชนละ 6 คน 
ค) เขตละ 2 คน จ านวน  12 เขต 
ง) เขตละ 6 คน จ านวน 3 เขต 
จ) เขตละ 3 คน จ านวน 6 เขต 

144. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
ก) ชุมชนละ 4 คน 
ข) ชุมชนละ 6 คน 
ค) เขตละ 2 คน จ านวน  6 เขต 
ง) เขตละ 6 คน จ านวน 2 เขต 
จ) เขตละ 2 คน จ านวน 6 เขต 

145. การตั้งคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก) กรรมการเป็นข้าราชการในเทศบาลก็ได้  
ข) กรรมการต้องเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเท่านั้น 
ค) กรรมการเป็นรองนายกเทศมนตรีก็ได้ 
ง) กรรมการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและรองนายกเทศมนตรีด้วยก็ได้ 
จ) กรรมการเป็นบุคคลภายนอกและสมาชิกสภาเทศบาลรวมกันก็ได้ 

146. ในการปฏิบัติหน้าที่ให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาลเป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายใด 

ก) ประมวลกฎหมายท้องถิ่น 
ข) ประมวลกฎหมายอาญา 
ค) ประมวลกฎหมาแพ่งและพาณิชย์ 
ง) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
จ) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

147. ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ใครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเท่าที่ จ าเป็นได้ เป็นการชั่วคราว
จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

ก) นายอ าเภอ 
ข) ท้องถิ่นอ าเภอ 
ค) ปลัดอ าเภอที่นายอ าเภอมอบหมาย 
ง) ปลัดอ าเภอที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 
จ) ปลัดเทศบาล 

148. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยปกติตามกฎหมายจะบังคับใช้ช่วงเวลาตามข้อใด 
ก) 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2562 
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ข) 15 สิงหาคม 2561 - 15 สิงหาคม 2562 
ค) 1 กันยายน 2561 -  1 ตุลาคม 2562 
ง) 1 ตุลาคม 2561 - 30 ตุลาคม 2562 
จ) 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

149. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาล ต้องตราเป็นกฎหมายใด 
ก) ข้อบังคับเทศบาล 
ข) ข้อบัญญัติ 
ค) ข้อบัญญัติเทศบาล 
ง) เทศบัญญัต ิ
จ) สารบัญญัติ 

150. ต าแหน่งใด เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณของเทศบาล 
ก) ผู้อ านวยการกองคลัง 
ข) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ค) ปลัดเทศบาล 
ง) รองปลัดเทศบาล 
จ) ข้อ ค. และข้อ ง. 

151. ฝ่ายนิติบัญญัติของเทศบาล ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก) นิติกรสังกัดเทศบาลนั้น 
ข) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสังกัดเทศบาลนั้น 
ค) ปลัดเทศบาลสังกัดเทศบาลนั้น 
ง) นายกเทศมนตรี 
จ) สภาเทศบาล 

152. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) การจัดตั้งสหการจะท าได้ก็แต่โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
ข) รองประธานสภาเทศบาลนคร มีจ านวน 1 คน 
ค) ผู้อ านวยการส่วนการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการที่

ปรึกษาการเทศบาล 
ง) ผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี หากแปลงสัญชาติมาต้องแปลงสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
จ) รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร แต่งตั้งได้ไม่เกิน 4 คน 

153. การยุบเลิกสหการต้องตราเป็นกฎหมายใด 
ก) พระราชก าหนด 
ข) พระราชกฤษฎีกา 
ค) พระราชบัญญัติ 
ง) กฎกระทรวงมหาดไทย 
จ) มติคณะรัฐมนตรี 

154. การก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติ ห้ามมิให้ก าหนดตามข้อใด 
ก) ห้าร้อยบาท 
ข) หนึ่งพันบาท 
ค) เกินกว่าหนึ่งพันบาท 
ง) สองพันบาท 
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จ) ไม่เกินสองพันบาท 
155. สมาชิกสภาเทศบาลจ านวนเท่าใด มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลง
ข้อเท็จจริงโดยไม่มีการลงมติ 

ก) กึ่งหนึ่ง 
ข) เกินก่ึงหนึ่ง 
ค) หนึ่งในสาม 
ง) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
จ) ไม่น้อยกว่าสามในสี่ 

156. ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้ก็เม่ือมีค ารับรองของใคร 
ก) ปลัดเทศบาล 
ข) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และปลัดเทศบาล 
ค) ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรี 
ง) ผู้อ านวยการกองคลัง และนายกเทศมนตรี 
จ) นายกเทศมนตรี 

157. กระบวนการตราเทศบัญญัติทั่วไป เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ภายในกี่วัน นับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่าง
เทศบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา 

ก) 3 วัน 
ข) 7 วัน 
ค) 15 วัน 
ง) 30 วัน 
จ) 45 วัน 

158. นายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม คือไม่เป็นผู้ที่พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น 
เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่กระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงกี่ปีนับ
ถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

ก) 1 ปี 
ข) 2 ปี 
ค) 5 ปี 
ง) 7 ปี 
จ) 10 ปี 

159. ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุม สภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรี
แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ตามข้อใดนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

ก) 7 วัน 
ข) 15 วัน 
ค) ภายใน 15 วัน 
ง) 30 วัน 
จ) ภายใน 30 วัน 

160. กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล หรือสภาเทศบาลถูกยุบตาม
มาตรา 24 หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของราชการ
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หรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นก็ได้ เม่ือได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาล
แล้วให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติตาม
ข้อใดนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาเทศบาล 

ก) 7 วัน 
ข) 15 วัน 
ค) ภายใน 15 วัน 
ง) 30 วัน 
จ) ภายใน 30 วัน 

161. หากนายกเทศมนตรีไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้ ให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้
นายกเทศมนตรีจัดท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนตามข้อใด โดยให้น าวิธีการแจ้ง
ค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณี
เช่นนี้ให้ถือว่านายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว 

ก) 7 วัน 
ข) ภายใน 7 วัน 
ค) 15 วัน 
ง) ภายใน 15 วัน 
จ) ภายใน 30 วัน 

162. นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกเทศมนตรีตามล าดับท่ีนายกเทศมนตรีจัดไว้เป็นผู้รักษา
ราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายเทศมนตรี ให้ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน 

ก) ประธานสภาเทศบาล 
ข) ปลัดเทศบาล 
ค) หัวหน้าส่วนราชการที่อาวุโสสูงสุด 
ง) นายอ าเภอ 
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

163. นายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่ง เม่ือราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจ านวนเท่าใดของจ านวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่านายกเทศมนตรีไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ก) กึ่งหนึ่ง 
ข) เกินก่ึงหนึ่ง 
ค) ไม่น้อยสองในสาม 
ง) สามในสี่ 
จ) ไม่น้อยกว่าสามในสี่ 

164. การลงคะแนนเสียงเพื่อให้นายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่ง หากมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเท่าใด ของ
จ านวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมดในเทศบาลนั้น ให้การเข้าชื่อถอดถอนบุคคลนั้นเป็นอันตกไป และจะมีการ
ร้องขอให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนบุคคลดังกล่าวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได้ 

ก) เกินก่ึงหนึ่ง 
ข) ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง 
ค) กึ่งหนึ่ง 
ง) สองในสาม 
จ) สามในสี่ 
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165. การเข้าชื่อร้องขอต่อใครเพื่อด าเนินการให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกเทศมนตรีของเทศบาลนั้น 
เพราะเหตุที่ไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไปให้ถือเกณฑ์จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของเทศบาล 

ก) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ข) ท้องถิ่นจังหวัด 
ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

166. ใครเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล 
ก) ท้องถิ่นจังหวัด 
ข) ปลัดเทศบาล 
ค) ประธานสภาเทศบาล 
ง) นายกเทศมนตรี 
จ) ผู้ว่าราชกาจังหวัด 

167. รองนายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่งเมื่อใด 
ก) ลาออกต่อประธานสภาเทศบาล 
ข) นายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่ง 
ค) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 
ง) ข้อ ข. และข้อ ค. 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 

168. ต าแหน่งใดคือผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล 
ก) ปลัดเทศบาล 
ข) หัวหน้าส่วนราชการ 
ค) นายกเทศมนตรี 
ง) รองนายกเทศมนตรี 
จ) ข้อ ค. และข้อ ง. 

169. ถ้าในเขตเทศบาลใด ผู้มีอ านาจเห็นเป็นการสมควรให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการในเขตเทศบาลนั้นมีอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติได้ ให้ใคร
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
จ) นายกรัฐมนตรี 

170. เม่ือพ้นก าหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลแล้ว 
ให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่อย่างเดียวกับอ านาจหน้าที่ของก านันและผู้ใหญ่บ้าน บรรดาที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายใด 

ก) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ข) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
ค) กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
ง) กฎหมายอื่น ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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จ) ข้อ ค. และข้อ ง. 
171. ในกรณีที่เทศบาลต าบลใดมีท้ังนายกเทศมนตรี และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล 
และสารวัตรก านัน ให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายใด 

ก) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
ข) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ค) กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
ง) กฎหมายอื่นในเขตเทศบาลต าบลตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
จ) ข้อ ค. และข้อ ง. 

172. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการของเทศบาล 
ก) ส านักปลัดเทศบาล 
ข) ส่วนราชการอ่ืนตามที่นายกเทศมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ค) การก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักปลัดเทศบาลและส่วนราชการอ่ืนให้เป็นไปตามที่นายกเทศมนตรีประกาศ

ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนั้น 
ง) การก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักปลัดเทศบาลและส่วนราชการอ่ืนให้เป็นไปตามที่นายกเทศมนตรีประกาศ

ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 
จ) ข้อ ข. และข้อ ง. 

173. ข้อใดเป็นหน้าที่ของเทศบาลต้องท าในเขตเทศบาลนคร ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก)  จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
ข) ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล 
ค)  จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
ง)  การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
จ)  การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว 

174. ในการเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติ ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายใดมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ก)  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
ข) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ค) ประมวลกฎหมายอาญา 
ง) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
จ)  ประมวลรัษฎากร 

175. ต าแหน่งใดเป็นผู้ มีอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติในเขตเทศบาล ตามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเห็นเป็นการสมควร ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ก) ปลัดเทศบาล 
ข) รองนายกเทศมนตรี 
ค) นายกเทศมนตรี  
ง) รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการในเขตเทศบาล 
จ)  ถูกทุกข้อ 

176. ถ้ามีกิจการใดอันอยู่ภายในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปที่จะร่วมกันท าเพื่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างยิ่ง ก็ให้จัดตั้งเป็นองค์การขึ้นเรียกว่าอะไร 

ก) สหกรณ์เทศบาล 
ข) เทศบาลรูปแบบพิเศษ 
ค) เทศบาลนคร 
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ง) สหการ 
จ) สหการเทศบาล 

177. เม่ือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลง เพราะขาดประชุมสภาเทศบาล
สามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ใครสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว  

ก) ประธานสภาเทศบาล 
ข) นิติกรของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
ค) ท้องถิ่นจังหวัด 
ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
จ) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

178. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาล 
ก) นายกเทศมนตรีแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 
ข) ท้องถิ่นจงัหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 
ค) ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามข้อเสนอแนะของสภาเทศบาล  
ง) นายอ าเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 

179. เม่ือมีการจัดตั้งเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาลหรือกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นตามข้อใด นับแต่วันที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาล 

ก) 30 วัน 
ข) 45 วัน 
ค) ภายใน 45 วัน 
ง) 60 วัน 
จ) ภายใน 60 วัน 

180. ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ใครซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันที่จัดตั้งเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
ปลัดเทศบาล และให้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเท่าที่จ าเป็นได้ เป็นการชั่วคราว จนถึงวันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

ก) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ข) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ค) ผู้อ านวยการกองคลัง 
ง) หัวหน้าส่วนราชการที่อาวุโสสูงสุด 
จ) นายอ าเภอ 

181. เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่เท่าใด ทั้งมี
รายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ 

ก) หนึ่งหมื่นคน 
ข) หนึ่งหมื่นคนข้ึนไป 
ค) สองหมื่นคน 
ง) ห้าหมื่นคน 
จ) ห้าหมื่นคนขึ้นไป 
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ค าชี้แจง จากเหตุการณ์ที่ก าหนดให้ต่อไปนี้ ใช้ส าหรับค าถามข้อ 182 ถึง 196 โดยให้เลือกค าตอบในตัวเลือกของ
แต่ละข้อที่สามารถเติมลงในช่องว่างของเหตุการณ์ดังกล่าว แล้วได้ใจความถูกต้อง สมบูรณ์ตาม พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
    เทศบาลต าบลแบ่งปัน มีประชากร 4,000 คนมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,000 คน ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เมื่อ
วันที ่1  มกราคม 2556  มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 1,800 คน 
   นายประพันธ์  ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรี พร้อมกับสมาชิกสภาเทศบาลคนอ่ืนๆ  อีก 12 คน  ประกาศผล
อย่างเป็นทางการ  เม่ือวันที่ 3 มกราคม 2556 มีการก าหนดให้เปิดประชุมสภาเทศบาล เพื่อเลือกประธานและ
รองประธานสภาเทศบาล ในวันที่…....(ข้อ 182)……..2556 ซ่ึงเหลืออีกเพียง 3 วันก็จะครบก าหนดการเปิดประชุม
ครั้งแรก  ในการประชุมครั้งนี้ เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง  ไม่สามารถเลือกประธานสภาเทศบาลได้ จึงต้อง
แก้ไขตามวิธีการที่กฎหมายก าหนดโดย …….(ข้อ 183)……..สรุปว่าได้ยุบสภาเทศบาลและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ 
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556  ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556  ซึ่ง
ก าหนดให้มีการเปิดประชุมสภาเทศบาลเป็นการเร่งด่วน  โดยเปิดประชุมก่อนวันสุดท้ายตามที่กฎหมายก าหนด
ถึง  10  วัน  ซึ่งวันที่เปิดประชุมก็คือวันที่ ……..(ข้อ 184)…….2556 
  ในช่วงตั้งแต่วันที่  3  มกราคม  2556  จนกระทั่งถึงวันเปิดประชุมสภาใหม่นี้ 
เทศบาลต าบลแบ่งปันไม่มีสภาเทศบาล และไม่มีประธานสภาเทศบาล แต่มีข้อราชการที่ส าคัญและเป็นกรณี
เร่งด่วนซึ่งถ้าหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของราษฎร   จึงแก้ไขปัญหาโดย ……..(ข้อ 
185)……… 
  ในการประชุมครั้งนี้  มีระเบียบวาระการประชุม  3  เรื่องด้วยกัน คือ 
  ระเบียบวาระท่ี  1   การเลือกประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาล 
ซึ่งที่ประชุมได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
  ระเบียบวาระท่ี  2   การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า สภาเทศบาลควรท างานกันอย่างเต็มท่ี 
จึงมีมติให้มีการประชุม……..(ข้อ 186)……… 
  ระเบียบวาระที่  3   การเลือกหาบุคคลมาท าหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลต าบลแบ่งปันซึ่งต้องด าเนินการตาม
กฎหมายก าหนดคือ………(ข้อ 187)………… 
   การประชุมครั้งต่อไป เปิดประชุมเพื่อให้นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายก่อนเข้ารับต าแหน่งผู้ที่จะก าหนดวัน
ประชุมและเรียกประชุมในครั้งนี้ คือ....(ข้อ 188)……….  การประชุมครั้งนี้ก าหนดเป็นวันสุดท้ายครบก าหนดตามที่
กฎหมายระบุให้เปิดประชุมแถลงนโยบายคือ ….(ข้อ 189)…. แต่ปรากฏว่าพอถึงวันนั้นนายประพันธ์ป่วยหนักไม่
สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลแบ่งปันได้ ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลถึง 20 วัน จึงแก้ไขปัญหา
โดย……..(ข้อ 190)……… 
         การบริหารงานของนายประพันธ์ ไม่ตอบสนองท้องถิ่น  จ าเป็นจะต้องออกกฎหมายก็ไม่ท าเช่น เรื่องการ
รักษาความสะอาด ประชาชนจึงจัดท าร่างเทศบัญญัติเทศบาลเสียเอง ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดคือ ผู้มี
สิทธิลงคะแนนในเขตเทศบาลต าบลแบ่งปัน …….(ข้อ 191)…….เม่ือประธานสภาเทศบาล ได้รับเรื่องแล้วเมื่อวันที่ 
28 ตุลาคม 2556 และตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร  จากนั้นอีก 4 วันต่อมาได้ท าการ……(ข้อ 192)……ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลแบ่งปัน และเขตชุมชนของเทศบาลต าบลแบ่งปันไปจนกระทั่ง ถึงวันที่……(ข้อ 
193)………2556  พบว่าไม่มีปัญหาใด ๆ จึง …….(ข้อ 194)……ต่อไป 
       ต่อมาอีกไม่นานประชาชนทนต่อการใช้อิทธิพลในการแสวงหาผลประโยชน์ของนายประพันธ์ไม่ไหว  โดยที่
สภาเทศบาลต าบลแบ่งปัน ก็ไม่ได้ด าเนินการใด ๆ จึงขอใช้สิทธิประชาชนถอดถอนผู้บริหาร  โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่า ……..(ข้อ 195)…… ได้ด าเนินการเรื่อยมาตามขั้นตอนตามล าดับจนกระทั่งจัดให้มีการลงคะแนนเสียง
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ถอดถอน มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 1,600 คน นายประพันธ์จะถูกถอดถอนจากต าแหน่งได้ก็ต่อเม่ือมีผู้ลงคะแนน 
“เห็นด้วย” ไม่ต่ ากว่า …..(ข้อ 196)…… คะแนน 
182. ตามตัวเลือกใด   

ก. 10  มกราคม  
ข. 15  มกราคม 
ค. 18  มกราคม  
ง. 30  มกราคม  
จ. 1  กุมภาพันธ์  

183. ตามตัวเลือกใด      
ก. ตั้งกรรมการเจรจาหาข้อยุติ ก าหนดวันยุบสภา 
ข. เลือกสมาชิกท่ีอายุมากที่สุดเป็นประธานสภาชั่วคราวแล้วให้ประธานสภาประกาศยุบสภา 
ค. ให้นายกเทศมนตรีท าหน้าที่ประธานสภา แล้วประกาศยุบสภา 
ง. นายกเทศมนตรีเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ยุบสภาเทศบาล 
จ. ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีค าสั่งยุบสภาเทศบาล 

184. ตามตัวเลือกใด   
ก. 17  กุมภาพันธ์ 
ข. 22  กุมภาพันธ์  
ค. 27  กุมภาพันธ์ 
ง. 3  มีนาคม 
จ. 13 มีนาคม 

185. ตามตัวเลือกใด   
ก. ให้นายอ าเภอด าเนินการไปพลางก่อน 
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งให้ปลัดเทศบาลรักษาการแทน 
ค. ให้นายกเทศมนตรีด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็น 
ง. นายอ าเภอเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งให้หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรักษาการแทน 
จ. ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดด าเนินการไปพลาง 

186. ตามตัวเลือกใด   
ก. 2  สมัยๆละ 7  วัน  
ข. 3  สมัยๆละ 10 วัน 
ค. 4  สมัยๆละ 15 วัน  
ง. 4  สมัยๆละ 30 วัน 
จ. 4  สมัยๆละ 45 วัน 

187. ตามตัวเลือกใด   
ก. ประธานสภาเทศบาลเลือกปลัดเทศบาลเท่านั้น  
ข. ประธานสภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลคนใดคนหนึ่ง 
ค. ประธานสภาเทศบาลเลือกปลัดเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาลคนใดคนหนึ่งก็ได้ 
ง. สภาเทศบาลเลือกปลัดเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาลคนใดคนหนึ่งก็ได้ 
จ. สภาเทศบาลเลือกปลัดเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาลคนใดคนหนึ่งหรือพนักงานเทศบาลคนใดคนหนึ่ง 

188. ตามตัวเลือกใด   
ก. ประธานสภาเทศบาล 



 

 ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค. นายกเทศมนตรี  
ง. เลขานุการสภาเทศบาล 
จ. ปลัดเทศบาล 

189. ตามตัวเลือกใด   
ก. วันที่  22  กุมภาพันธ์ 2556 
ข. วันที่  27  กุมภาพันธ์ 2556 
ค. วันที่  3  มีนาคม 2556 
ง. วันที่  14  มีนาคม 2556  
จ. วันที่  19  มีนาคม 2556 

190. ตามตัวเลือกใด   
ก. ให้รองนายกเทศมนตรีมาแถลงนโยบายแทน 
ข. ขอเลื่อนการไปประชุมก่อน และจัดให้มีการแถลงนโยบายภายในวันที่ 19 มีนาคม 2556 
ค. นายกเทศมนตรีท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในวันที่ 9 มีนาคม 2556 
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้นายกเทศมนตรีท านโยบายเป็นหนังสือแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนภายใน
วันที่  19  มีนาคม 2556 
จ. ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้นายกเทศมนตรี ท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนภายใน
วันที่ 9 มีนาคม 2556 

191. ตามตัวเลือกใด  
ก. ไม่น้อยกว่า  900 คน เข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาเทศบาล 
ข. ไม่น้อยกว่า 1,350 คน เข้าชื่อร้องเรียนต่อประธานสภาเทศบาล 
ค. ไม่น้อยกว่า 1,500 คน เข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาเทศบาล 
ง. ไม่น้อยกว่า 1,500 คน เข้าชื่อร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด   
จ. ไม่น้อยกว่า 2,500 คน เข้าชื่อร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด      

192. ตามตัวเลือกใด   
ก. ปิดประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อดังกล่าวไว้ ให้ผู้มีสิทธิยื่นคัดค้าน 
ข. เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  
ค. น าเข้าสู่สภาเทศบาลเพื่อพิจารณา 
ง. ประกาศหาบุคคลลงชื่อเพ่ิมเติม 
จ. เสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 

193. ตามตัวเลือกใด      
ก. 10  ตุลาคม 
ข. 15  ตุลาคม 
ค. 20  ตุลาคม 
ง. 30  ตุลาคม 
จ. 14  พฤศจิกายน 

194. ตามตัวเลือกใด  
ก. ด าเนินการเสนอนายกเทศมนตรีออกเทศบัญญัติ 
ข. ให้ประธานสภาเทศบาลประกาศใช้ 
ค. ให้ประธานสภาเทศบาลเสนอให้ผู้ว่าราชการเห็นชอบ 
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ง. ประธานสภาเทศบาลจัดให้สภาเทศบาลด าเนินการพิจารณาออกเทศบัญญัติต่อไป 
จ. ให้เลขานุการสภาเทศบาลปิดประกาศให้ประชาชนทราบ 

195. ตามตัวเลือกใด  
ก. ไม่น้อยกว่า 600 คน เข้าชื่อร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข. ไม่น้อยกว่า 900 คน เข้าชื่อร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค. ไม่น้อยกว่า 1,500 คน เข้าชื่อร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง. ไม่น้อยกว่า 1,500 คน เข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาเทศบาล 
จ. ไม่น้อยกว่า 2,250 คน เข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาเทศบาล 

196. ตามตัวเลือกใด  
ก. 800 
ข. 900 
ค. 1,065 
ง. 1,200 
จ. 1,280 

197. เทศบาลนคร ปัจจุบันมีอยู่กี่แห่ง 
ก. 27 แห่ง 
ข. 28 แห่ง 
ค. 30 แห่ง 
ง. 32 แห่ง 
จ. 33 แห่ง 

198. จังหวัดใดมีเทศบาลนคร น้อยกว่าจังหวัดอื่น 
ก. จังหวัดสมุทรสาคร 
ข. จังหวัดนนทบุรี 
ค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ง. จังหวัดสงขลา 
จ. จังหวัดนครศรีธรรมราช 

199. เทศบาลเมือง ปัจจุบันมีกี่แห่ง 
ก. 176 แห่ง 
ข. 177 แห่ง 
ค. 178 แห่ง 
ง. 179 แห่ง 
จ. 180 แห่ง 

200. จังหวัดใดต่อไปนี้มีเทศบาลเมือง มากที่สุด 
ก. จังหวัดนนทบุรี 
ข. จังหวัดสงขลา 
ค. จังหวัดปทุมธานี 
ง. จังหวัดนครราชสีมา 
จ. จังหวัดเชียงใหม่ 

201. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง เกี่ยวกับอบจ. และเทศบาลของจังหวัดต่อไปนี้ 
ก. จังหวัดเชียงใหม่ อบจ. 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลต าบล 116 แห่ง  
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ข. จังหวัดเชียงราย  อบจ. 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลต าบล 72 แห่ง 
ค. จังหวัดน่าน อบจ. 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต าบล 17 แห่ง   
ง. จังหวัดพะเยา อบจ. 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต าบล 33 แห่ง 
จ. จังหวัดล าปาง อบจ. 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลต าบล 38 แห่ง 

202. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับเทศบาลของจังหวัดต่อไปนี้ 
ก. จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต าบล 85 แห่ง  
ข. จังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต าบล 54 แห่ง   
ค. จังหวัดอุดรธานี  เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลต าบล 67 แห่ง 
ง. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลต าบล 14 แห่ง 
จ. จังหวัดตรัง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศเมือง 2 แห่ง เทศบาลต าบล 20 แห่ง 

203. จังหวัดใดต่อไปนี้ มีเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล รวมกันมากที่สุด 
ก. จังหวัดนนทบุรี 
ข. จังหวัดสงขลา 
ค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ง. จังหวัดชลบุรี 
จ. จังหวัดสมุทรสาคร 

204. เทศบาล มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามกฎหมายข้อใด 
ก. กฎหมายแพ่ง 
ข. กฎหมายระหว่างประเทศ 
ค. กฎหมายเอกชน 
ง. กฎหมายมหาชน 
จ. ถูกทุกข้อ 

205. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่จะได้ก าหนดไว้ในระเบียบ
ข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่การประชุมลับย่อมมีได้เม่ือนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้องขอ หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมกันมีจ านวนเท่าใดของจ านวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดซึ่งมาประชุมร้องขอ 

ก) กึ่งหนึ่ง      ข) เกินก่ึงหนึ่ง 
ค) ไม่น้อยกว่าสองในสาม   ง) หนึ่งในสาม 
จ) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 

206. ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท าค าร้องขอให้เปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญ ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้อง 

ก) 7 วัน      ข) 15 วัน 
ข) 30 วัน      ง) 45 วัน 
จ) 60 วัน 

207. ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่เรียก
ประชุมตามกฎหมาย ให้ใครเป็นผู้เรียกประชุมและเป็นผู้เปิดและปิดการประชุม 

ก) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ค) รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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ง) นายอ าเภอ  
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

208.  สมัยประชุมสามัญให้ก าหนดกี่วัน แต่ถ้ามีกรณีจ าเป็นให้ใคร สั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตาม
ความจ าเป็นครั้งละกี่วัน 

ก) 45 วัน / ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด / 15 วัน 
ข) 45 วัน / ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด / ไม่เกิน 15 วัน 
ค) ไม่เกิน 45 วัน / ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด / ไม่เกิน 15 วัน 
ง) 45 วัน / ผู้ว่าราชการจังหวัด /ไม่เกิน 15 วัน 
จ) ไม่เกิน 45 วัน / ผู้ว่าราชการจังหวัด / ไม่เกิน 15 วัน 

209. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 
พ.ศ. 2562 คนปัจจุบัน 

ก) พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
ข) พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 
ค) พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
ง) นายกฤษฎา บุญราช 
จ) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ 

210. ต าแหน่งใดต่อไปนี้ ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562  

ก) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข)รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ค)เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

211. กลุ่มประเทศ BRICS ข้อใดกล่าวไม่ถูต้อง 
ก) รัสเซีย 
ข) อินเดีย 
ค) บราซิล 
ง) เกาหลีใต ้
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

212. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนเท่าใด ของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติ 

ก) กึ่งหนึ่ง      ข)ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ค) หนึ่งในสาม     ง) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
จ)ไม่น้อยกว่าสามในห้า 

213. กรณีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาอัน
เกี่ยวกับการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติ ให้ยื่นต่อใคร 

ก) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ข) ท้องถิ่นจังหวัด 
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ค) นายอ าเภอ     ค) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง)ผู้ว่าราชการจังหวัด 

214. กรณีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาอัน
เกี่ยวกับการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติ ให้ยื่นต่อผู้มีอ านาจตามกฎหมาย และให้
ผู้มีอ านาจก าหนดวันส าหรับอภิปรายท่ัวไป ซึ่งต้องด าเนินการตามข้อใด นับแต่วันที่ได้รับญัตติ 

ก) ต้องไม่เร็วกว่าเจ็ดวัน แต่ไม่ช้ากว่าสิบห้าวัน 
ข) ต้องไม่เร็วกว่าห้าวัน และไม่ช้ากว่าสิบห้าวัน 
ค) ต้องไม่เร็วกว่าห้าวัน และไม่ช้ากว่าสามสิบวันวัน 
ง) ต้องไม่เร็วกว่าเจ็ดวัน และไม่ช้ากว่าสามสิบวัน 
จ) ต้องไม่เร็วกว่าสิบห้าวัน และไม่ช้ากว่าสามสิบวัน 

215. การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็นไปข้อใด 
ก) เพ่ือความคุ้มค่าของงบประมาณ 
ข) เพ่ือประโยชน์สุขของประเทศชาติ 
ค) เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
ง) สามารถตรวจสอบได้โดยภาคประชาชน 
จ) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

216. ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในกี่วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ก) 7 วัน      ข) 15 วัน 
ค) 30 วัน      ค) 45 วัน 
ง) 60 วัน 

217. เม่ือได้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงนโยบายโดยไม่มีการลง
มติภายในกี่วัน นับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ก) 5 วัน      ข) 7 วัน 
ค) 15 วัน      ค) 30 วัน 
จ) 45 วัน 

218. ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามสิบหกคนหรือสี่สิบ
สองคน ให้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ตามข้อใด 

ก) 2 คน      ข) ไม่เกิน 3 คน 
ค) 4 คน      ง) ไม่เกิน 4 คน 
จ) 5 คน 

219. เพื่อให้มีการเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต าแหน่งใดมีอ านาจออกกฎกระทรวง 
หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ก) นายกรัฐมนตรี    ข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

220. ในจังหวัดหนึ่งให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วย ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
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ก) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และส่วนราชการต่างๆ 
ข) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ค) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และส่วนราชการต่างๆ 

221. ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร จัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้ส่งมอบให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยละเท่าใดของภาษีท่ีจัดเก็บได้ 

ก) ร้อยละสอง     ข) ร้อยละห้า 
ค) ร้อยละสิบ     ง) ร้อยละสิบห้า 
จ) ร้อยละยี่สิบห้า 

222. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะมีก าหนดโทษส าหรับผู้ละเมิด โดยในข้อบัญญัติจะก าหนดโทษผู้
ละเมิดข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ ตามข้อใด 

ก) จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท 
ข) จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท 
ค) จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน และปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท 
ง) จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 

223. การตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะตราขึ้นได้ในกรณีใดต่อไปนี้ 
ก) เป็นการด าเนินการพาณิชย์ของกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข) มีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราข้อบัญญัติหรือให้มีอ านาจตราข้อบัญญัติ 
ค) ตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง) ข้อ ข. และข้อ ค. 
จ) ถูกทุกข้อ 

224. อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบัญญัติไว้ในมาตราใด 
ก) มาตรา 44     ข) มาตรา 45 
ค) มาตรา 46     ง) มาตรา 48 
จ)มาตรา 50 

225. ให้ใครควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย และเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด   ข) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ค) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ง) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ) ท้องถิ่นจังหวัด 

226. ต าแหน่งใด มีอ านาจก ากับ ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ก) นายอ าเภอ     ข) ท้องถิ่นจังหวัด 
ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด    ง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

227. ข้อใดไม่ใช่รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ก) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้ 
ข) พันธบัตรหรือเงินกู้ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้ 
ค) รายได้จากการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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ง) รายได้จากการจัดกิจกรมขอบริจาคจากประชาชน 
จ) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

228. การด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีลักษณะเป็นการพาณิชย์อาจท าได้โดยการตราเป็น
กฎหมายใด 

ก) พระราชบัญญัติ 
ข) ข้อบังคับ 
ค) ข้อบัญญัติ 
ง) เทศบัญญัต ิ
จ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

229. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จ านวนรวมกันเท่าใดไม่เกินห้าคน 

ก) 3 คน       ข) ไม่เกิน  3 คน 
ข) ไม่เกิน 4 คน     ง) 5 คน 
จ) ไม่เกิน 5 คน 

230. ต าแหน่งใด มีอ านาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถ้าเห็นว่าเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของประชา
ชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม 

ก) นายกรัฐมนตรี    ข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

231. ทุกปีงบประมาณให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเงินประเภทใด 
ก) เงินค่าใบอนุญาต    ข) เงินค่าธรรมเนียม 
ค) เงินภาษีอากร    ง) เงินอุดหนุน 
จ) ถูกทุกข้อ 

232. ต าแหน่งใดต่อไปนี้ อาจสั่งเพิกถอนมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมิใช่ข้อบัญญัติได้ ในกรณีที่
ปรากฏว่ามตินั้นฝ่าฝืนกฎหมาย กฎหรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หรือเป็นมติที่นอกเหนืออ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ก) นายกรัฐมนตรี    ข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

233. ใครมีอ านาจสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ้นจากต าแหน่ง ถ้าเห็นละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจ
หน้าที่หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด    ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ค) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จ) นายกรัฐมนตรี 

234. ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ใครตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง 
โดยแก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระส าคัญในร่างข้อบัญญัตินั้น  

ก) ท้องถิ่นจังหวัด    ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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235. ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย
กรรมการจ านวนกี่คน เพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง โดยแก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระส าคัญในร่าง
ข้อบัญญัตินั้น ทั้งนี้ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและ
ประชาชนเป็นส าคัญ 

ก) 6 คน      ข) 7 คน 
ค) 10 คน      ง) 14 คน 
จ) 15 คน 

236. คณะกรรมการพิจารณาปัญหาข้อยุติความขัดแย้งร่างข้อบัญญัติมาจากผู้ที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเสนอชื่อ จ านวนกี่คน  

ก) 6 คน      ข) 7 คน 
ค) 10 คน      ง) 14 คน 
จ) 15 คน 

237. คณะกรรมการพิจารณาปัญหาข้อยุติความขัดแย้งร่างข้อบัญญัติ ซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอจ านวนกี่คน 

ก) 6 คน      ข) 7 คน 
ค) 14 คน      ง) 15 คน 
จ) 16 คน 

238. เมื่อได้คณะกรรมการพิจารณาปัญหาข้อยุติความขัดแย้งร่างข้อบัญญัติครบตามจ านวนแล้ว ให้พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน 

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

239. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบให้เอกชนกระท ากิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือค่าตอบแทน ที่เกี่ยวข้องแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ แต่
ต้องได้รับความเห็นชอบจากใครก่อน 

ก. สภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด 
จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

240. ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลไปยังสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณาใหม่ ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติเดิมด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงนามใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติ
และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป  

ก) เกินก่ึงหนึ่ง 
ข) ไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง 
ค) สองในสาม 
ง) ไม่น้อยกว่าสองในสาม 
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จ) ไม่น้อยกว่าสามในห้า 
241. ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อ่ืนอันเกิดจากการฆ่า
สัตว์ในพื้นที่เขตจังหวัดที่อยู่นอกเขตราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บเป็นรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรให้สภาต าบลตาม
ระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ก) ภาษีป้าย     ข) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ค) ภาษีบ ารุงท้องที ่    ง) ข้อ ก.และข้อ ข. 
จ) ถูกทุกข้อ 

242. เม่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติแล้ว ให้ส่งร่างไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
ภายในกี่วัน 

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

243. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น 
ข) องค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ค) ในกรณีที่เขตอบต.ใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้สภาอบต.นั้น ประกอบด้วยสมาชิกสภาอบต.จ านวนหกคน 
ง) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาอบต.ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน

ราษฎรในหมู่บ้านของต าบลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามปีจนถึงวันสมัครเลือกตั้ง 
จ) ในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภาอบต. หรือประธานสภาอบต. ไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้นายอ าเภอเป็น

ผู้เรียกประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม 
244.สมัยประชุมวิสามัญขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ก าหนดไม่เกินกี่วันแต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากใคร 

ก) 7 วัน / สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข) 15  วัน / สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ค) 15 วัน / นายอ าเภอ 
ง) 30 / นายอ าเภอ 
จ) 15 วัน / ผู้ว่าราชการจังหวัด 

245. นอกจากสมัยสามัญแล้ว เม่ือเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีจ านวนเท่าใด ของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจท าค าร้องยื่นขอเปิด
ประชุมวิสามัญ 

ก) กึ่งหนึ่ง 
ข) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ค) สองในสาม 
ง) สามในห้า 
จ) เกินก่ึงหนึ่ง 

246. องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลท้ังในด้านใดบ้าง 
ก) ด้านเศรษฐกิจ 
ข) ด้านศาสนา สังคม การเมือง 
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ค) ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ง) ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
จ) ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม 

247. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้
ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน ให้ด าเนินการตามข้อใด 

ก) หนังสือ 
ข) หนังสือประกาศให้ประชาชนทราบ 
ค) ลายลักษณ์อักษร 
ง) ลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนทราบ 
จ) ค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ 

248. ข้อใดไม่ใช่อ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
ค) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ง) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้

เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของ
ทางราชการ 

จ) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
249. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นตามข้อใด 

ก) เดือนละ 1 ครั้ง 
ข) 2 ครั้งต่อเดือน 
ค) 6 เดือนต่อครั้ง 
ง) สิ้นปีงบประมาณ 
จ) ประจ าทุกป ี

250. การขอเปิดอภิปรายทั่วไป จะกระท าได้กี่ครั้งในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง 
ก) 1 ครั้ง 
ข) 2 ครั้ง 
ค) 3 ครั้ง 
ง) 4 ครั้ง 
จ) แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

251. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดวันส าหรับอภิปรายทั่วไปซึ่งก าหนดไว้อย่างไร ข้อใดกล่าว
ถูกต้องที่สุด 

ก) ห้าวัน 
ข) เจ็ดวัน 
ค) ไม่เร็วกว่าห้าวัน และไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับญัตติ 
ง) ไม่เร็วกว่าเจ็ดวัน และไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับญัตติ 
จ) ไม่เร็วกว่าสิบห้าวัน และไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วันที่รับญัตติ 
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252. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเท่าใด ของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่ มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารส่วนต าบลโดยไม่มี
การลงมติ 

ก) กึ่งหนึ่ง 
ข) เกินก่ึงหนึ่ง 
ค) สองในสาม 
ง) หนึ่งในสาม 
จ) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 

253. ใครเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งแรก 
ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข) นายอ าเภอ 
ค) ท้องถิ่นอ าเภอ 
ง) ท้องถิ่นจังหวัด 
จ) รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย 

254. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก) สภาต าบลมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข) สภาต าบลมีฐานะเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
ค) สภาต าบลไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
ง) สภาต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
จ) ถูกเฉพาะข้อ ข. และข้อ ง. 

255. ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้นายอ าเภอตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบกรรมการจ านวนกี่
คน 

ก) 5 คน 
ข) 7 คน 
ค) 8 คน 
ง) 15 คน 
จ) 16 คน 

256. เม่ือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว ให้เสนอเรื่องแก่ผู้ใด เพื่อขออนุมัติ 

ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข) นายอ าเภอ 
ค) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ง) ท้องถิ่นจังหวัด 
จ) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

257. สภาต าบลมีฐานะตามข้อใด 
ก) รัฐวิสาหกิจ 
ข) หน่วยงานของรัฐ 
ค) หน่วยงานอิสระ 
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ง) ราชการส่วนท้องถิ่น 
จ) นิติบุคคล 

258. “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” ไม่รวมถึงหน่วยงานต่อไปนี้ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

ก) สุขาภิบาล 
ข) เทศบาล 
ค) องค์การบริหารส่วนต าบล 
ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ) ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 

259. สภาต าบลประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) ผู้ใหญ่บ้านของทุกหมู่บ้านในต าบล 
ข) ก านัน 
ค) แพทย์ประจ าต าบล 
ง) สารวัตรก านัน 
จ) สมาชิกซ่ึงได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในต าบลนั้น 

260. การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบล เป็นอ านาจหน้าที่ของใคร 
ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
ค) นายอ าเภอ 
ง) ท้องถิ่นจังหวัด 
จ) ประธานสภาต าบล 

261. เม่ือมีการสอบสวนแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกสภาต าบลบกพร่องในความประพฤติ ผู้ใดมีอ านาจสั่งให้พ้นจาก
ต าแหน่งได้ 

ก) นายอ าเภอ 
ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ง) ท้องถิ่นจังหวัด 
จ) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

262. ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ต าแหน่งใดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว 
ก) พนักงานส่วนต าบลที่อาวุโสสูงสุด 
ข) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ค) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ง) นายอ าเภอ 
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

263. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลง ให้ผู้ใดเป็นผู้สอบสวนและวินิจฉัย
โดยเร็ว ค าวินิจฉัยของใครให้ถือเป็นที่สุด 

ก) นายอ าเภอ / นายอ าเภอ 
ข) ท้องถิ่นอ าเภอ / นายอ าเภอ 
ค) ท้องถิ่นจังหวัด / ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง) นายอ าเภอ / ผู้ว่าราชการจังหวัด 
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จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด / ผู้ว่าราชการจังหวัด 
264. ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจ าปีนั้นหรือมีความ
จ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายข้ึนใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

ก) งบประมาณรายจ่ายระหว่างปี 
ข) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีกรณีพิเศษ 
ค) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ง) งบประมาณรายจ่ายตามข้อผูกพัน 
จ) งบประมาณรายจ่ายแบบมีเงื่อนไข 

265. เม่ือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว ให้เสนอผู้มีอ านาจตามกฎหมายเพื่อขออนุมัติ และให้ผู้มีอ านาจ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 

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

266. ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ใครส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปยังใครภายในก าหนดเวลากี่วัน นับแต่วันที่
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแจ้งมติยืนยันเพื่อให้ผู้มีอ านาจพิจารณาภายในกี่วัน 

ก) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล / นายอ าเภอ / 15 วัน / 15 วัน 
ข) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล / นายอ าเภอ / 7 วัน / 15 วัน 
ค) นายอ าเภอ / ผู้ว่าราชการจังหวัด / 7 วัน / 15 วัน 
ง) นายอ าเภอ / ผู้ว่าราชการจังหวัด / 15 วัน / 15 วัน 
จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล / นายอ าเภอ / 15 วัน / 15 วัน 

267. จ านวนสมัยประชุมสามัญและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีแต่สมัยให้ใครก าหนด และจะก าหนด
จ านวนสมัยประชุมและวันเริ่มสมัยประชุมส าหรับปีแรกเป็นการเฉพาะก็ได้ 

ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด    ข) สภาเมืองพัทยา 
ค) นายกเมืองพัทยา    ง) ปลัดเมืองพัทยา 
จ) ปลัดเมืองพัทยา 

268. ในปีปฏิทินหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของสภาเมืองพัทยา ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก) สี่สมัย     ข) สองสมัย 
ค) สองสมัยแต่ไม่เกินสามสมัย   ง) ไม่น้อยกว่าสองสมัยแต่ไม่เกินสี่สมัย 
จ) สองสมัยแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย    

269. สมัยประชุมสามัญให้มีก าหนดกี่วัน แต่ถ้ามีกรณีจ าเป็นใครจะมีมติขยาย สมัยประชุมสามัญออกไปอีกก็ได้แต่
ต้องตามข้อใด 

ก) 15 วัน /สภาเมืองพัทยา / ไม่เกิน 15 วัน    
ข) 15 วัน /สภาเมืองพัทยา / ไม่เกิน 30 วัน 
ค) 30 วัน / สภาเมืองพัทยา /  30 วัน     
ง) 30 วัน /สภาเมืองพัทยา / ไม่เกิน 30 วัน   
จ) 30 วัน / ผู้ว่าราชการจังหวัด / ไม่เกิน 30 วัน    
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270. เม่ือมีกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยาหรือสมาชิกเท่าใดของจ านวนสมาชิกเท่าที่
มีอยู่ อาจยื่นค าร้องต่อประธานสภาเมืองพัทยาขอให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญได้ และให้ประธานสภาเมืองพัทยา
เรียกประชุมสมัยวิสามัญโดยก าหนดวันประชุมภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้อง 

ก) สองในสาม / 7 วัน    ข) กึ่งหนึ่ง / 7 วัน 
ค) หนึ่งในสาม / 15 วัน    ง) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม / 7 วัน   
จ) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม  / 30 วัน    

271. สมัยประชุมวิสามัญให้มีก าหนดกี่วัน 
ก) 7 วัน      ข) ไม่เกิน 7 วัน 
ค) 15 วัน     ง) ไม่เกิน 15 วัน   
จ) 30 วัน    

273. อายุของสภาเมืองพัทยามีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
ก) 4 ปี      ข) 4 ปีนับแต่วันสมัครรับเลือกตั้ง 
ค) 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง    ง) 4 ปีนับแต่วันประกาศผลเลือกตั้ง  
จ) 4 ปีนับถัดจากวันเลือกตั้ง    

274. สภาเมืองพัทยามีมติให้พ้นจากต าแหน่ง เพราะมีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อ
ความไม่สงบเรียบร้อยแก่เมืองพัทยา หรือกระท าการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาเมืองพัทยา โดยมีสมาชิก
จ านวนเท่าใด ของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาเมืองพัทยาพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนน
เสียงเท่าใด ของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภาเมืองพัทยามีมติ 

ก) หนึ่งในสาม / หนึ่งในสาม    
ข) กึ่งหนึ่ง / เกินกึ่งหนึ่ง 
ค) หนึ่งในสาม / สามในสี่    
ง) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม / ไม่น้อยกว่าสามในสี่  
จ) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งหนึ่ง / ไม่น้อยกว่าสามในสี่  

275. การประชุมสภาเมืองพัทยา ต้องมีสมาชิกมาประชุมเท่าใด ของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์
ประชุม 

ก) กึ่งหนึ่ง     ข) เกินกึ่งหนึ่ง 
ค) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง    ง) หนึ่งในสาม  
จ) ไม่น้อยกว่าสามในสี่   

276. สมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ใคร มีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

ก) ประธานสภาเมืองพัทยา    ข) ประธานในที่ประชุม 
ค) นายเมืองพัทยา     ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
จ) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

277. การประชุมสภาเมืองพัทยาต้องกระท าโดยเปิดเผยตามลักษณะที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมสภา
เมืองพัทยา แต่ถ้านายกเมืองพัทยาหรือสมาชิกจ านวนเท่าใดของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ร้องขอให้ประชุมลับ ก็
ให้ประชุมลับ 

ก) กึ่งหนึ่ง      ข) เกินกึ่งหนึ่ง 
ค) หนึ่งในสี่      ง) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ 
จ) ไม่น้อยกว่าสองในสาม 
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278. สมาชิกจ านวนเท่าใด ของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายท่ัวไปในที่ประชุม
สภาเมืองพัทยาเพื่อให้นายกเมืองพัทยาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการเมืองพัทยาโดยไม่มีการลงมติ 

ก) กึ่งหนึ่ง      ข) หนึ่งในสาม 
ค) หนึ่งในสี่      ง) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ 
จ) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 

279. การจัดตั้งเมืองพัทยา ให้ตราเป็นกฎหมายตามข้อใด 
ก) พระราชบัญญัติ    ข) พระราชก าหนด 
ค) พระราชกฤษฎีกา    ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
จ) กฎกระทรวง 

280. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาให้ตราเป็นกฎหมายใด 
ก) พระราชบัญญัติ    ข) พระราชก าหนด 
ค) พระราชกฤษฎีกา    ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
จ) กฎกระทรวง 

281. สมาชิกเท่าที่มีอยู่มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปให้ยื่นต่อประธานสภาเมืองพัทยา และให้
ประธานสภาเมืองพัทยาก าหนดวันส าหรับการอภิปรายทั่วไป ซึ่งต้องด าเนินการตามข้อใดนับแต่วันที่ได้รับญัตติ 
แล้วแจ้งให้นายกเมืองพัทยาทราบ 

ก) ห้าวันและไม่ช้ากว่าเจ็ดวัน     
ข) ไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่เกินเจ็ดวัน 
ค) ไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่ช้ากว่าสิบห้าวัน    
ง) ไม่เร็วกว่าเจ็ดวันและไม่ช้ากว่าสิบห้าวัน 
จ) ไม่เร็วกว่าสิบห้าวันและไม่ช้าสามสิบวัน 

282. นายกเมืองพัทยามีวาระอยู่ในต าแหน่งตามข้อใดต่อไปนี้ 
ก) 4 ปี  
ข) 4 ปีนับแต่วันสมัคร 
ค) 4 ปีนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง   
ง) 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
จ) 4 ปีนับถัดจากวันเลือกตั้ง 

283. คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยา ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) มีอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ในเลือกตั้ง 
ข) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
ค) มีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี  
ง) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
จ) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับเลือกตั้งและได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษี

โรงเรือนและท่ีดิน ให้เมืองพัทยาในปีก่อนปีที่สมัครหนึ่งปี 
284. ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของเมืองพัทยาหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าหรือมีแต่ไม่
อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ใครแต่งตั้งพนักงานเมืองพัทยาคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนได้ ทั้งนี้ ให้ท าเป็นค าสั่ง
และประกาศให้ประชาชนทราบ 

ก) นายกเมืองพัทยา    ข) ปลัดเมืองพัทยา 
ค) นายอ าเภอ     ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
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จ) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
285. ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งปลัดเมืองพัทยาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองปลัดเมืองพัทยาเป็น
ผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัดเมืองพัทยาหลายคนให้รองปลัดเมืองพัทยาผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของ
ราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเมืองพัทยาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
ใครแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการของเมืองพัทยาหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน 

ก) นายกเมืองพัทยา    ข) ปลัดเมืองพัทยา 
ค) นายอ าเภอ     ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
จ) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

286. เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเมืองพัทยา ให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมายใด 

ก) พระราชบัญญัติ    ข) พระราชก าหนด 
ค) พระราชกฤษฎีกา    ง) ประกาศกระทรวง 
จ) กฎกระทรวง 

287. ต าแหน่งใดเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้างเมืองพัทยา รองจากนายกเมืองพัทยา 
ก) ประธานสภาเมืองพัทยา   ข) รองนายเมืองพัทยา 
ค) ปลัดเมืองพัทยา    ง) หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย 
จ) เลขานุการนายกเมืองพัทยา 

288.ส าหรับการเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ ประเทศไทยน าเสนอแนวคิด "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน" ด้วย
เป้าหมายขับเคลื่อน กี่ยุทธศาสตร์ 

ก) 1 ยุทธศาสตร์     ข) 2 ยุทธศาสตร์ 
ค) 3 ยุทธศาสตร์     ง) 4 ยุทธศาสตร์ 
จ)  5 ยุทธศาสตร์ 

289. หนังสือราชการในข้อใด โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 
ก) ค าสั่ง 
ข) ระเบียบ 
ค) ข้อบังคับ 
ง) หนังสือภายนอก 
จ) บันทึก 

290. การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับใดขึ้นไป 
ก) อธิบดี 
ข) ปลัดกระทรวง 
ค) หัวหน้าแผนก 
ง) หัวหน้าหน้าฝ่าย 
จ) หัวหน้ากอง 

291. ภายในกี่วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทินให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือส ารวจหนังสือที่ครบอายุการ
เก็บในปีนั้น แล้วจัดท าบัญชีหนังสือขอท าลาย 

ก) 15 วัน 
ข) 30 วัน 
ค) 45 วัน 
ง) 60 วัน 
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จ) 90 วัน 
292. การประทับตราก าหนดเก็บหนังสือค าว่า “เก็บถึง พ.ศ.....” ใช้หมึกสีอะไร  

ก) สีเขียว 
ข) สีแดง 
ค) สีด า 
ง) สีน้ าเงิน 
จ) สีอะไรก็ได้ 

293. การประทับตราก าหนดเก็บหนังสือค าว่า “ห้ามท าลาย” ใช้หมึกสีอะไร  
ก) สีเขียว 
ข) สีแดง 
ค) สีด า 
ง) สีน้ าเงิน 
จ) สีอะไรก็ได้ 

294. วิธีการเก็บหนังสือมีดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  
ก) การเก็บไว้เพ่ือใช้ค้นคว้าต่อไป 
ข) การเก็บระหว่างปฏิบัติ 
ค) การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว 
ง) การเก็บไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

295. วิธีการเก็บหนังสือแบ่งออกได้เป็น กี่ลักษณะ  
ก) 2 ลักษณะ 
ข) 3 ลักษณะ 
ค) 4 ลักษณะ 
ง) 5 ลักษณะ 
จ) 6 ลักษณะ 

296. การจ่าหน้าซองหนังสือ ได้ก าหนดการจ่าหน้าซองไว้ โดยแบ่งซองเป็นกี่ส่วน  
ก) 5 ส่วน 
ข) 6 ส่วน 
ค) 7 ส่วน 
ง) 8 ส่วน 
จ) 9 ส่วน 

297. รายละเอียดของบัตรตรวจค้นมีดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  
ก) เลขทะเบียนส่ง หมายเหตุ 
ข) รายการ ปฏิบัติ 
ค) ที่ ลงวันที่ 
ง) เรื่อง รหัส เลขทะเบียน 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

298.การท าส าเนาในข้อใด ต้องมีผู้รับรองส าเนาว่า “ส าเนาถูกต้อง”  
ก) การท าส าเนาโดยถ่ายจากต้นฉบับด้วยเครื่องถ่ายภาพ 
ข) การท าส าเนาโดยลอกจากต้นฉบับ 
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ค) การท าส าเนาโดยคัดจากต้นฉบับ 
ง) ข้อ ก. และข้อ ค. 
จ) ถูกทุกข้อ 

299. แบบตราครุฑในระเบียบงานสารบรรณขนาดเล็ก มีความสูงเท่าใด 
ก) 1 ซม. 
ข) 1.5 ซม. 
ค) 2 ซม. 
ง) 3 ซม. 
จ) 3.5 ซม. 

300. หากจังหวัดบุรีรัมย์ ต้องการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดต้องตราเป็นกฎหมายใด  
ก) พระราชกฤษฎีกา 
ข) พระราชก าหนด 
ค) พระราชบัญญัติ 
ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
จ) มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 

301. สภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยเท่าใดบาท หรือ
ตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยอาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลได้  

ก) หนึ่งล้านห้าแสนบาท 
ข) สองแสนห้าหมื่นบาท 
ค) หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 
ง) ไม่ต่ าห้าแสนหนึ่งหมื่นบาท 
จ) ไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 

302. หากต้องการยุบกระทรวงการคลัง ต้องตราเป็นกฎหมายใด  
ก) พระราชกฤษฎีกา 
ข) พระราชก าหนด 
ค) พระราชบัญญัติ 
ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
จ) มติคณะรัฐมนตรี 

303. “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ไม่รวมถึงหน่วยงานใด ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  

ก) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  
ข) สุขาภิบาล  
ค) ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น  
ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จ) องค์การบริหารส่วนต าบลสวายจีก 

304. หนังสือประชาสัมพันธ์ ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก) ข้อบังคับ 
ข) ค าสั่ง 
ค) ประกาศ 
ง) ระเบียบ 
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จ) ถูกทุกข้อ 
305. ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดตั้งขึ้นในหน่วยงานใด  

ก) กระทรวงมหาดไทย 
ข) ส านักนายกรัฐมนตรี 
ค) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ง) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
จ) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

306. ในกรณีเจ้าที่ของรัฐเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอาจกระทบกับส่วนได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้
ผู้นั้นคัดค้านซึ่งต้องไม่น้อยกว่ากี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

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

307. หากผู้เสียหายได้ยื่นค าขอให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หน่วยงานรัฐต้องพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน 

ก) 15 วัน 
ข) 30 วัน 
ค) 90 วัน 
ง) 120 วัน 
จ) 180 วัน 

308. การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการของส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือกรม ให้ตราเป็นกฎหมายใด 
ก) พระราชกฤษฎีกา 
ข) พระราชบัญญัติ 
ค) กฎกระทรวง 
ง) พระราชก าหนด 
จ) ประกาศกระทรวง 

309. ข้อใด ไม่ใช้หนังสือประทับตรา 
ก) การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 
ข) การแจ้งผลงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
ค) การเตือนเรื่องที่ค้าง 
ง) ตอบรับทราบเกี่ยวกับการเงินที่ส าคัญ 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

310. ต าแหน่งใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานปลัดกระทรวง 
ก) อธิบดี 
ข) เลขานุการรัฐมนตรี 
ค) เลขาธิการรัฐมนตรี 
ง) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
จ) ปลัดกระทรวง 

311. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑ ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
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ก) หนังสือประทับตรา 
ข) หนังสือภายนอก 
ค) หนังสือภายใน 
ง) หนังสือสั่งการ 
จ) หนังสือที่ท าขึ้นเป็นหลักฐานในราชการ 

312. หนังสือติดต่อส่วนราชการภายในกระทรวงมหาดไทย ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก) หนังสือประทับตรา 
ข) หนังสือภายนอก 
ค) หนังสือภายใน 
ง) หนังสือสั่งการ 
จ) หนังสือที่ท าขึ้นเป็นหลักฐานในราชการ 

313. หนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน 
ก) หนังสือประทับตรา 
ข) หนังสือภายใน 
ค) หนังสือสั่งการ 
ง) หนังสือภายนอก 
จ) หนังสือที่ท าขึ้นเป็นหลักฐานในราชการ 

314. หนังสือที่ส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม ในกรณีไม่เกี่ยวกับเรื่องการเงิน 
ก) หนังสือประทับตรา 
ข) หนังสือภายใน 
ค) หนังสือสั่งการ 
ง) หนังสือภายนอก 
จ) หนังสือที่ท าขึ้นเป็นหลักฐานในราชการ 

315. หนังสือภายนอก ข้อใดเรียงล าดับถูกต้อง 
ก) เรื่อง – อ้างถึง – สิ่งที่ส่งมาด้วย – วัน เดือน ปี – ค าข้ึนต้น 
ข) วัน เดือน ปี – เรื่อง – ค าข้ึนต้น – สิ่งที่ส่งมาด้วย - อ้างถึง  
ค) วัน เดือน ปี – ค าข้ึนต้น – สิ่งที่ส่งมาด้วย – อ้างถึง - เรื่อง  
ง) วัน เดือน ปี – เรื่อง – ค าข้ึนต้น – อ้างถึง – สิ่งที่ส่งมาด้วย 
จ) วัน เดือน ปี – อ้างถึง – ค าข้ึนต้น – เรื่อง – สิ่งที่ส่งมาด้วย 

316. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มี
ผลบังคับใช้เมื่อใด 

ก) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2542 
ข) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2542 
ค) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2542 
ง) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 
จ) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2542 

317. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 
แก้ไขถึงฉบับท่ีเท่าใด ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 
ข) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 



 

 ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

ค) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 
ง) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 
จ) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 

318. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะต าบลท่าฉลอมขึ้นเป็น
หน่วยงานใด ซึ่งมีความส าคัญ หลายประการ เช่น การเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอ านาจการปกครองให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้มี ส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการวางรากฐานการปกครองท้องถิ่นที่ส าคัญยิ่งอันน าไปสู่
การวางรากฐาน การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ก) เทศบาลเมืองท่าฉลอม 
ข) เทศบาลต าบลท่าฉลอม 
ค) สุขาภิบาลท่าฉลอม 
ง) สุขาภิบาลเมืองท่าฉลอง 
จ) สุขาภิบาลนครท่าฉลอง 

319. การประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ ข้อใดอยู่บรรทัดล่างสุด 
ของตราประทับดังกล่าว 

ก) วันที่ ให้ลงวันที่  เดือน  ปี  ที่รับหนังสือ 
ข) เลขรับ  ให้ลงเลขที่รับตามล าดับทะเบียนหนังสือรับ 
ค) ชื่อ – สกุล ต าแหน่งผู้รับหนังสือ 
ง) ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่รับหนังสือ 
จ) เวลา  ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ 

320.นายกองค์การบริหารส่วนต าบลย่ืนหนังสือลาออกต่อใคร 
ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข) นายอ าเภอ 
ค) ท้องถิ่นจังหวัด 
ง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จ) ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

321. อินเทอร์เน็ต (อังกฤษ: Internet) หมายถึง ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 
ก) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ดูแล 
ข) สังคมแห่งสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค) สิ่งอ านวยความสะดวกในการสื่อสาร 
ง) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลก 
จ) เครือข่ายไร้พรมแดน ที่ใช้ในการสื่อสารทั่วโลก 

322. ค าขึ้นต้น ค าลงท้าย ส าหรับบุคคลธรรมดา ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก) กราบเรียน – ขอแสดงความนับถือ 
ข) เรียน – ขอแสดงความนับถือ 
ค) เรียน – ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 
ง) ถึง – ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 
จ) เรียน – ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

323. ค าขึ้นต้น ค าลงท้าย ส าหรับนายกรัฐมนตรี ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก) กราบเรียน – ขอแสดงความนับถือ 
ข) เรียน – ขอแสดงความนับถือ 
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ค) กราบเรียน – ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 
ง) ถึง – ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 
จ) กราบเรียน – ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

324. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับค าลงท้ายของค าสั่ง 
ก) ค าสั่ง.....(ชื่อส่วนราชการ) 
ข) ทั้งนี้ ตั้งแต่.................. 
ค) ประกาศ ณ วันที่ ........................พ.ศ. ............. 
ง) มีผลตั้งแต่วันที่..........................พ.ศ. ................. 
จ) สั่ง ณ วันที่ .........................พ.ศ. .................  

325. หนังสือ “ห้ามท าลาย” ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ 
ก) สีด า 
ข) สีน้ าเงิน 
ค) สีเขียว 
ง) สีแดง 
จ) สีอะไรก็ได้ 

326. หนังสือเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี หรือ 5 ปี แล้วกรณีให้ท าความตกลง
กับหน่วยงานใด 

ก) ส านักนายกรัฐมนตรี 
ข) นายกรัฐมนตรี 
ค) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ง) กระทรวงมหาดไทย 
จ) กระทรวงการคลัง 

327. แบบรายงานการประชุม ข้อใดอยู่ล าดับท้ายตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ 
ก) เลิกประชุม 
ข) ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี) 
ค) ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 
ง) เริ่มประชุมเวลา 
จ) ผู้จดรายงานการประชุม 

328. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ใครเป็นผู้ลงนามประกาศ 
ก) พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 
ข) พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 
ค) นายชวน หลีกภัย 
ง) พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
จ) พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 

329. หนังสือประทับตราใช้กระดาษตามข้อใด 
ก) กระดาษตราโล่ห์ 
ข) กระดาษตราสิงห์ 
ค) กระดาษอัดส าเนา 
ง) กระดาษบันทึก 
จ) กระดาษตราครุฑ 
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330. หนังสือราชการ คือหนังสือที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) หนังสือที่หน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
ข) เอกสารที่ทางราชการหรือเอกชนจัดท าข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
ค) ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ง) หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
จ) เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ 

331. หนังสือทีไ่ด้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่ส าเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อ่ืนให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี 
ก) 1 ปี 
ข) 2 ปี 
ค) 4 ปี 
ง) 5 ปี 
จ) 10 ปี 

332. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งไม่มีความส าคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น เป็นประจ าเม่ือด าเนินการแล้วเสร็จให้
เก็บไว้ตามข้อใด 

ก) 1 ปี 
ข) ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ค) 5 ปี 
ง) ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
จ) ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

333. หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน หรือการก่อหนี้ผูกพันทางการเงินที่ไม่เป็นหลักฐานแห่ง
การก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน เม่ือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา 
และไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ประกอบการตรวจสอบหรือเพื่อการใดๆอีก ให้เก็บไว้ตามข้อใด 

ก) 1 ปี 
ข) ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ค) 5 ปี 
ง) ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
จ) ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

334. หนังสือเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องเก็บไว้ถึงสิบปีหรือห้าปีแล้วแต่กรณี ให้ท าความตกลง
กับหน่วยงานใด ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2548 

ก) ส านักนายกรัฐมนตรี 
ข) กรมบัญชีกลาง 
ค) ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ง) กระทรวงการคลัง 
จ) กระทรวงมหาดไทย 

335. ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่อายุครบก าหนด นับจากวันที่ ได้จัดท าขึ้นที่เก็บที่ ณ ส่วนราชการ 
พร้อมทั้งบัญชีส่งมอบหนังสือ ให้หน่วยงานตามกฎหมาย ภายในวันที่เท่าของปีถัดไป 

ก) 31 ธันวาคม 
ข) 30 กันยายน 
ค) 31 มกราคม  
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ง) 31 สิงหาคม  
จ) 1 ตุลาคม 

336. “Copy” เป็นค าสั่งใช้ท าอะไร ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก) เปิดแฟ้มข้อมูล 
ข) บันทึกแฟ้มข้อมูล 
ค) ลบแฟ้มข้อมูล 
ง) แก้ไขข้อมูล 
จ) คัดลอกข้อมูล 

337. ในโอกาสรับมอบต าแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทยนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ประกาศแนวคิดหลักในการเป็นประธานคือ 

ก) SACRIFICE  AND SINCERE     
ข) CQ Creative thinking Quotient 
ค) Advancing Partnership of Sustainability 
ง) ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวสู่ 4.0 
จ) ร่วมมือ ร่วมใจ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

338. เมนูกดบันทึกชื่องานทางลัด Microsoft Office Word ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก) Ctrl + v 
ข) Ctrl + p 
ค) Ctrl + z 
ง) Ctrl + s 
จ) Ctrl + z 

339. Ctrl + p เป็นค าสั่งลัด ฟังก์ชั่นที่ใช้แทนเมาส์ ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก) ค าสั่งวาง 
ข) เปิดแฟ้มเอกสาร 
ค) สร้างเอกสารใหม่ 
ง) ท าตัวอักษรตัวขีดเส้นใต้ 
จ) พิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์ 

340. ข้อความท่ีทางราชการ เห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ คืออะไร 
ก) แถลงการณ ์
ข) ค าสั่ง 
ค) ข่าว 
ง) ประกาศ 
จ) ข้อบังคับ 

341. ข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อท าความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใดๆ ให้
ทราบชัดเจนทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ คืออะไร 

ก) แถลงการณ ์
ข) ค าสั่ง 
ค) ข่าว 
ง) ประกาศ 
จ) ข้อบังคับ 
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342. การเก็บหนังสือแยกเป็นกี่ประเภท 
ก) 2 ประเภท 
ข) 3 ประเภท 
ค) 4 ประเภท 
ง) 6 ประเภท 
จ) 9 ประเภท 

343. ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ 
อย่างร้ายแรง เป็นข้อมูลข่าวสารชั้นความลับชั้นใด 

ก) ปกปิด 
ข) ลับ 
ค) ลับมาก 
ง) ลับที่สุด 
จ) ลับสุดยอด 

344. หนังสือราชการมีกี่ชนิด 
ก) 2 ชนิด 
ข) 3 ชนิด 
ค) 4 ชนิด 
ง) 6 ชนิด 
จ) 7 ชนิด 

345. ชั้นความเร็วของหนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติแบ่งออกกี่ประเภท 
ก) 1 ประเภท 
ข) 2 ประเภท 
ค) 3 ประเภท 
ง) 4 ประเภท 
จ) 6 ประเภท 

346. อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ตามข้อใด 
ก) 1 ปี 
ข) ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ค) 5 ปี 
ง) 10 ปี 
จ) ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

347. หนังสือที่เจ้าของหนังสือเห็นว่ามีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรได้รับทราบด้วย โดยปกติให้ส่งส าเนาไปให้
ทราบ โดยท าเป็นหนังสือชนิดใด 

ก) หนังสือภายใน 
ข) หนังสือภายนอก 
ค) หนังสือประทับตรา 
ง) ค าสั่ง 
จ) แถลงการณ ์

348. หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่ส าเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อ่ืนให้เก็บไว้ตามข้อใด 
ก) 1 ปี 
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ข) ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ค) 5 ปี  
ง) ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
จ) ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

349. ใครต่อไปนี้ มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ก) นายค าเปงเป็นสมาชิกพรรคการเมืองสองพรรค 
ข) นายประพันธ์มีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
ค) นายก าชัยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเวลาติดต่อกัน 2 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
ง) นายมีโชค เคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในจังหวัดสกลนครเป็นเวลาติดต่อกัน 4 ปีการศึกษา 
จ) นายประชดเคยรับราชการและเคยมีชื่ออยู่ทะเบียนบ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเวลาติดต่อกัน 4 ปี 

350. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความส าคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจ าเม่ือด าเนินการแล้ว
เสร็จให้เก็บไว้ตามข้อใด 

ก) 1 ปี 
ข) ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ค) 5 ปี  
ง) ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
จ) ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

351. บรรดาข้อความที่ทางราชการประกอบหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ คือข้อใด 
ก) แถลงการณ ์
ข) ค าสั่ง 
ค) ข่าว 
ง) ประกาศ 
จ) ข้อบังคับ 

352. หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป คือหนังสือชนิดใด 
ก) หนังสือภายนอก 
ข) หนังสือภายใน 
ค) หนังสือประทับตรา 
ง) หนังสือประชาสัมพันธ์ 
จ) หนังสือสั่งการ 

353. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก ซึ่งเป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง 
กรม หรือจังหวัดเดียวกันโดยใช้กระดาษบันทึกข้อความ คือหนังสือชนิดใด 

ก) หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าข้ึน หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
ข) หนังสือภายใน 
ค) หนังสือประทับตรา 
ง) หนังสือประชาสัมพันธ์ 
จ) หนังสือสั่งการ 

354. ผู้ใดเป็นผู้ลงชื่อย่อก ากับตราในหนังสือประทับตรา 
ก) หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไป 
ข) หัวหน้าส่วนราชการระดับส านัก 
ค) หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนก 
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ง) หัวหน้าส่วนราชการระดับฝ่าย 
จ) หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง 

355. หนังสือเกี่ยวกับการเงินซึ่งเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี หรือ 5 ปี แล้วแต่กรณี ต้องท าความ
ตกลงกับหน่วยงานใด 

ก) กระทรวงมหาดไทย 
ข) ส านักนายกรัฐมนตรี 
ค) ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ง) กระทรวงการคลัง 
จ) กรมบัญชีกลาง 

356. หนังสือเกี่ยวกับการเงินซึ่งเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี หรือ 5 ปี แล้วแต่กรณี ต้องท าความ
ตกลงกับหน่วยงานใด 

ก) กระทรวงมหาดไทย 
ข) ส านักนายกรัฐมนตรี 
ค) ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ง) กระทรวงการคลัง 
จ) กรมบัญชีกลาง 

357. การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใด 
ก) หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไป 
ข) หัวหน้าส่วนราชการระดับส านักข้ึนไป 
ค) หัวหน้าส่วนราชการระดับฝ่ายขึ้นไป 
ง) หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป 
จ) หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

358. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือต้องส ารวจหนังสือที่ครบก าหนดอายุครบเก็บในปีนั้นภายในกี่วัน 
หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน 

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

359. ระเบียบว่าด้วยการรักษาชั้นความลับของราชการได้ก าหนดให้มีชั้นความลับมีกี่ประเภท 
ก) 1 ประเภท 
ข) 2 ประเภท 
ค) 3 ประเภท 
ง) 4 ประเภท 
จ) 5 ประเภท 

360. การรับส่งข้อมูลข่าวสาร หรือหนังสือผ่านระบบส่ือสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เรียกว่าอะไร 
ก) สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ข) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ค) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ง) ระบบสารบรรณอินเทอร์เน็ต 
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จ) ระบบสารบรรณสารสนเทศ 
361. การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้
หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้
วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น เรียกว่าอะไร 

ก) อิเล็กทรอนิกส์ 
ข) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ค) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ง) ระบบสารบรรณอินเทอร์เน็ต 
จ) ระบบสารบรรณสารสนเทศ 

362. ต าแหน่งใด เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธาน ก.พ.ร.  
ก) เลขาธิการ ก.พ. 
ข) เลขาธิการ ก.พ.ร. 
ค) รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
ง) นายกรัฐมนตรี 
จ) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

363. ต าแหน่งใด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในอ าเภอ 
ก) ท้องถิ่นอ าเภอ 
ข) นายอ าเภอ 
ค) หัวหน้าส่วนประจ าอ าเภอ 
ง) ปลัดจังหวัด 
จ) รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

364. การตั้ง การยุบ เปลี่ยนแปลง เขตอ าเภอให้ออกเป็นกฎหมายตามข้อใด 
ก) กฎกระทรวง 
ข) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ค) พระราชกฤษฎีกา 
ง) พระราชบัญญัติ 
จ) พระราชก าหนด 

365. ต าแหน่งใด ไม่เป็นคณะกรมการจังหวัด 
ก) ปลัดจังหวัด 
ข) หัวหน้าส านักงานจังหวัด 
ค) รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง) อัยการ 
จ) นายอ าเภอ 

366. อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) เสนองบประมาณต่อกระทรวง แล้วรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
ข) ประสานงานกับทหาร – ตุลาการ – อัยการ – มหาวิทยาลัย –  สตง. – คร ู
ค) ก ากับดูแล ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
ง) บริหารราชการตามค าแนะน าและชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวง 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
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367. แนวคิดหลัก 3 ประการที่ไทยเน้นย้ าและผลักดันเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน      
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) ภาวะผู้น า (Leadership) 
ข) ความยั่งยืน (Sustainability) 
ค) การก้าวไกล (Advancing) 
ง) การร่วมมือ ร่วมใจ (Partnership) 
จ) ข้อ ก. และ ข้อ ค. 

368. ต าแหน่งใด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดในกระทรวง  
ก) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
ข) ปลัดกระทรวง 
ค) อธิบดี 
ง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
จ) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

369. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชื่อว่าอะไร 
ก)  http://www.thailocaladmin.go.th 
ข)  http://www.bla.go.th 
ค)  http://www.dla.go.th 
ง)  http://www.thailocaladmeet.go.th 
จ)  http://www.dopa .go.th 

370.สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ คือประเทศใดบ้าง  
ก) ไทย ลาว พม่า กัมพูชา 
ข) ไทย กัมพูชา มาเลเซีย ลาว 
ค) ไทย ลาว พม่า จีน 
ง) ไทย ลาว พม่า กัมพูชา 
จ) ไทย มาเลเซีย กัมพูชา จีน 

371. หลักส าคัญของธรรมาภิบาล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  
ก) หลักคุณธรรม 
ข) หลักการมีส่วนร่วม 
ค) หลักการมีโปร่งใส 
ง) หลักความคุ้มค่า 
จ) หลักความพึงพอใจ 

372. เหตุผลที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ของพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 ข้อใดกล่าวถูกต้อง  

ก) ให้ทุกคนมีสิทธิเสมอภาค และไม่จ ากัดอายุ 
ข) มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน 
ค) เนื่องจากบทบัญญัติมีการจ ากัดสิทธิของประชาชนทั้งสิทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้งและสิทธิของประชาชนผู้มี

สิทธิเลือกตั้ง สมควรเปิดกว้างให้เป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ง) ข้อ ข. และข้อ ค. 
จ) ถูกทุกข้อ 

373.การพิมพ์ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องที่ออกหนังสือให้พิมพ์ไว้ส่วนใดของหนังสือราชการ  

http://pun2013.bth.cc/
http://pun2013.bth.cc/
http://www.dla.go.th/
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ก) ริมกระดาษด้านบนขวา 
ข) ริมกระดาษด้านบนซ้าย 
ค) ริมกระดาษด้านล่างซ้าย 
ง) ริมกระดาษด้านล่างขวา 
จ) กลางหน้ากระดาษด้านล่างสุด 

374.การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อเกิดความผาสุกและความอยู่ดีของประชาชนความสงบปลอดภัยของ
สังคมส่วนรวมคือเป้าหมายใด 

ก) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
ข) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
ค) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ง) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
จ) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 

375.พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีทั้งหมดกี่
มาตรา 

ก) 17 มาตรา 
ข) 18 มาตรา 
ค) 19 มาตรา 
ง) 25 มาตรา 
จ) 30 มาตรา 

376. การยกเว้นไม่ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 มาใช้บังคับแก่การด าเนินกิจการใดหรือกับหน่วยงานใดนอกจากที่ก าหนดไว้ให้ตราเป็น
กฎหมายใด 

ก) พระราชกฤษฎีกา 
ข) พระราชบัญญัติ 
ค) พระราชก าหนด 
ง) มาตรา 44 
จ) มติคณะรัฐมนตรี 

377.การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็น
การทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดตามข้อใด 

ก) ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
ข) ความผิดเล็กน้อย 
ค) ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ง) ความผิดด้านจริยธรรม 
จ) ความผิดต่อราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

378. การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ   มติคณะรัฐมนตรี หรือ
นโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดตามข้อใด 

ก) ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ข) ความผิดด้านจริยธรรม 
ค) ความผิดต่อราชการ    
ง) ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
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จ) ความผิดเล็กน้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
379. การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดตามข้อใด 

ก) ความผิดด้านจริยธรรม 
ข) ความผิดต่อราชการ    
ค) ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
ง) ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
จ) ความผิดเล็กน้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

380. พระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 บังคับใช้วันที่เท่าใด 
ก) วันที่ 15 เมษายน 2562 
ข) วันที่ 16 เมษายน 2562 
ค) วันที่ 17 เมษายน 2562 
ง) วันที่ 18 เมษายน 2562 
จ) วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 

381. บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก) นายประยุทธ์อายุ 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
ข) นายอนุทินอายุ 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
ค) นายประพันธ์อายุ 35 ปีในวันเลือกต้ัง 
ง) นายศักดิ์สยามส าเร็จการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ) นายทรงศักดิ์ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 

382. ต าแหน่งใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 

ก) นายกรัฐมนตรี 
ข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค) ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ง) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
จ) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

383. เทศบาลนคร มีสมาชิกสภาเทศบาลนคร ได้กี่คน 
ก) 6 คน 
ข) 12 คน 
ค) 18 คน 
ง) 24 คน 
จ) 30 คน 

384. เทศบาลเมือง มีสมาชิกสภาเทศบาลเมือง ได้กี่คน 
ก) 6 คน 
ข) 12 คน 
ค) 18 คน 
ง) 24 คน 
จ) 30 คน 

385. เทศบาลต าบล มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบล ได้กี่คน 



 

 ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

ก) 6 คน 
ข) 12 คน 
ค) 18 คน 
ง) 24 คน 
จ) 30 คน 

386. ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อย
กว่าเท่าใดนับ แต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ก) 3 วัน 
ข) 7 วัน 
ค) 15 วัน 
ง) 24 ชั่วโมง 
จ) 30 วัน 

387. ให้ต าแหน่งใด รักษาการตามระเบียบกระทรวงไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อ
ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ค) อธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 
ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
จ) ประธานสภาท้องถิ่น 

388. ในกรณีที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน จะต้องให้ผู้ใดเป็น
รับรอง 

ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข) ประธานสภาท้องถิ่น 
ค) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ) นายอ าเภอ 

389. ข้อบัญญัติงบประมาณหมายถึง ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก) การใช้จ่ายเงินสะสม 
ข) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ค) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพิ่มเติม 
ง) ข้อ ข. และข้อ ค. 
จ) ถูกทุกข้อ 

390. ข้อใด มิใช่ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ก) การบริหารงบประมาณ 
ข) การบริงานบุคคล 
ค) การก าหนดนโยบาย 
ง) การป้องกันประเทศ 
จ) ถูกทุกข้อ 

391. ในกรณีที่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ปฏิบัติตามข้อใด 
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ก) เร่งรัดสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน 
ข) ขึ้นอยู่กับอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ค) ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน 
ง) ให้ใช้ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน 
จ) ระงับการใช้งบประมาณในปีงบประมาณใหม่จนกว่างบประมาณรายจ่ายจะแล้วเสร็จ 

392. เจ้าหน้าที่งบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
หมายถึงผู้ใด 

ก) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข) ผู้อ านวยการกองคลัง 
ค) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ) ผู้อ านวยการกองช่าง 

393. ช่วงเวลาของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก) 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2562 
ข) 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2562 
ค) 1 สิงหาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2562 
ง) 30 กันยายน 2561 – 1 ตุลาคม 2562 
จ) 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

394. การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น อาศัยอ านาจใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก) อ านาจนายอ าเภอ 
ข) อ านาจผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค) อ านาจนิติบัญญัติ 
ง) อ านาจบริหาร 
จ) อ านาจตุลาการ 

395. ข้อใดไม่ใช่ประธานสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

ก) ประธานสภาเทศบาล 
ข) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ค) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง) ประธานสภาเมืองพัทยา 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

396. ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวถูกต้อง 
ก) การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และความต้องการของท้องถิ่น 
ข) รายชื่อที่เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งเท่านั้น 
ค) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิชื่อเสนอข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นได ้
ง) ข้อ ก. และข้อ ค. 
จ) ถูกทุกข้อ 

397.ใครต้องก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้ง
แรกภายในกี่วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด / 7 วัน 
ข) นายอ าเภอ / 7 วัน 
ค) นายอ าเภอ / 15 วัน 
ง) นายอ าเภอ / 30 วัน 
จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล / 15 วัน 

398. หากองค์การบริหารส่วนต าบลเงาะป่า มีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเงาะป่า ต้องจัดให้มีกา ร
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเงาะป่า ภายในกี่วัน 

ก) 15 วัน 
ข) 30 วัน 
ค) 45 วัน 
ง) 60 วัน 
จ) 90 วัน 

399.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเงาะป่า ว่างลงเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เพราะประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเงาะป่าลาออก จะต้องเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเงาะป่าภายในวันที่
เท่าใด  

ก) 7 กรกฎาคม 2562 
ข) 15 กรกฎาคม 2562 
ค) 16 กรกฎาคม 2562 
ง) 30 กรกฎาคม 2562 
จ) 1 สิงหาคม 2562 

400.นายโชคช่วย ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเงาะป่า เม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556  และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดรับรองผลการเลือกตั้งเม่ือวันที่ 3 มีนาคม 2556 ดังนั้นนายโชคช่วย จะ
ด ารงต าแหน่งครบวาระตามกฎหมายในวันที่เท่าใด  

ก) 2 กุมภาพันธ์ 2559 
ข) 3 มีนาคม 2559 
ค) 1 กุมภาพันธ์ 2560 
ง) 2 กุมภาพันธ์ 2560 
จ) 3 มีนาคม 2560 

401.หนังสือติดต่อระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงการคลัง เป็นหนังสือตามข้อใด 
ก) หนงัสือประทับตรา 
ข) หนังสือภายใน 
ค) หนังสือภายนอก 
ง) หนังสือสั่งการ 
จ) หนังสือประชาสัมพันธ์ 

402.หากประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งปัน อ าเภอเมืองความรู้ จังหวัดก้าวหน้า ต้องการลาออกต้อง
ยื่นหนังสือลาออกต่อใคร 

ก) ผู้ว่าราชการจังหวัดก้าวหน้า 
ข) นายอ าเภอเมืองความรู้ 
ค) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งปัน 
ง) ท้องถิ่นอ าเภอเมืองความรู้ 
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จ) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งปัน 
403.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
คนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ข) ส าหรับเทศบาล สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ค) ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสองคน  

ง) สมาชิกสภาเมืองพัทยาลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาเมืองพัทยา 
จ) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น  
404.ข้อใดกล่าวถูกต้อง  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 

ก) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
ข) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ค) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
ง) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
จ) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ * 

405. ฝ่ายนิติบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข) สภาท้องถิ่น 
ค) ผู้บริหารท้องถิ่น 
ง) ประธานสภาท้องถิ่น 
จ) พนักงานส่วนท้องถิ่น / ข้าราชการท้องถิ่น 

406. ประธานสภาท้องถิ่น ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 

ก) ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
ข) ประธานสภาเมืองพัทยา 
ค) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ) ประธานสภาต าบล 

407. แถลงการณ์ เป็นหนังสือตามข้อใด 
ก) หนังสือประทับตรา 
ข) หนังสือภายนอก 
ค) หนังสือประชาสัมพันธ์ 
ง) หนังสือสั่งการ 
จ) หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าข้ึนหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

408. ซองหนังสือขนาดใด ใช้บรรจุหนังสือกระดาษครุฑ โดยไม่ต้องพับ 
ก) A4 
ข) C4 
ค) C5 
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ง) C6 
จ) DL 

409. มาตรฐานซองปกติใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ าตาลกี่ขนาด 
ก) 2 ขนาด คือ ซี 4 และซี 5 
ข) 3 ขนาด คือ ซี 4, ซี 5 และซี 6 
ค) 4 ขนาด คือ ซี 4, ซี 5, ซี 6, และดีแอล 
ง) 4 ขนาด คือ ซี 4, ซี 5, ซีแอล และดีแอล 
จ) มิได้ก าหนด 

410. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ที่ใช้ในการบริหารภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกว่าอะไร 
ก) ระเบียบ 
ข) เทศบัญญัต ิ
ค) ข้อบังคับ 
ง) ข้อบัญญัติ 
จ) ค าสั่ง 

411. ข้อใดเป็นรายละเอียดตามแบบของบัตรหนังสือ 
ก) ผู้รับ ให้ผู้รับหนังสือนั้นลงลายมือชื่อ และวงเล็บชื่อก ากับพร้อมด้วยต าแหน่งในบรรทัดถัดไป 
ข) ผู้ยืม ให้ลงชื่อบุคคล ต าแหน่ง หรือส่วนราชการที่ยืมหนังสือนั้น 
ค) รายการ ให้ลงชื่อหนังสือที่ขอยืมไปพร้อมด้วยรหัสของหนังสือนั้น 
ง) ข้อ ก. และข้อ ข.  
จ) ถูกทุกข้อ 

412. ตราชื่อส่วนราชการให้ตาม มีลักษณะเป็นรูปวงกลมซ้อนกันเส้นผ่าศูนย์กลาง วงนอกกี่เซนติเมตร ล้อมครุฑ 
ก) 3 เซนติเมตร 
ข) 4 เซนติเมตร 
ค) 4.5 เซนติเมตร 
ง) 5 เซนติเมตร 
จ) 5.5 เซนติเมตร 

413. ตราครุฑส าหรับแบบพิมพ์ให้ใช้ตามแบบ มีกี่ขนาด 
ก) หนึ่งขนาด 
ข) สองขนาด 
ค) สามขนาด 
ง) สี่ขนาด 
จ) ห้าขนาด 

414. พระราชบัญญัติเทศบาล บัญญัติว่า “การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี” หมายความตามข้อใด 

ก) เทศบาลต้องบริหารงานตามความต้องการของประชาชน โดยเน้นการบริการประชาชน 
ข) เทศบาลต้องบริหารงานตามความต้องการของประชาชน โดยการวางระบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
ค) เทศบาลต้องบริหารงานตามความต้องการของประชาชน โดยจัดสถานที่อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
ง) เทศบาลต้องบริหารงานตามความต้องการของประชาชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน

และตรวจสอบ 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 
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415. หากปรากฏว่านายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล 
กระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ชอบ
ด้วยอ านาจหน้าที่ บุคคลใดด าเนินการสอบสวนได้ 

ก) ท้องถิ่นจังหวัด 
ข) นิติกรประจ าท้องถิ่นจังหวัด 
ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

416. การให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น เป็นภารกิจของเทศบาลต าบลประเภทตามข้อใด 
ก) ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
ข) ภารกิจที่เป็นนโยบายของรัฐบาล 
ค) ภารกิจที่อาจจัดท า 
ง) ภารกิจที่ต้องท า 
จ) ภารกิจที่นอกเหนือหน้าที่ 

417. ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ต าแหน่งใดซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันที่จัดตั้งเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
ปลัดเทศบาล และให้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเท่าที่จ าเป็นได้ เป็นการชั่วคราว จนถึงวันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

ก) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข) หัวหน้าส่วนราชการที่อาวุโสที่สุด 
ค) ท้องถิ่นอ าเภอ 
ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ) นายอ าเภอ 

418. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
ก) การด าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ข) การอนุญาตที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ  
ค) การด าเนินการศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 
ง) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
จ) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี 

และการวางทรัพย์ 
419. การจัดตั้งเทศบาลต าบล ต้องจัดท าเป็นกฎหมายใด 

ก) พระราชบัญญัติ 
ข) พระราชกฤษฎีกา 
ค) พระราชก าหนด 
ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
จ) กฎกระทรวง 

420. สภาเทศบาลต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
ข้อบัญญัติจากนายกเทศมนตรี 

ก) 7 วัน 
ข) 15 วัน 
ค) 30 วัน 



 

 ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

ง) 45 วัน 
จ) 60 วัน 

421. ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้ต่อเม่ือมีค ารับรองของใคร 
ก) ปลัดเทศบาล 
ข) ผู้อ านวยการกองคลัง 
ค) นายกเทศมนตรี 
ง) นายอ าเภอ 
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

422. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลต้องตราเป็นกฎหมายใด 
ก) ข้อบัญญัติ 
ข) ข้อบังคับ 
ค) เทศพาณิชย์ 
ง) เทศบัญญัต ิ
จ) ข้อบัญญัติเทศบาล 

423. ภายในกี่วันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบดัวยกับร่างเทศบัญญัติใดในกรณีเทศบาลต าบล ให้
ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอ าเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาล
เมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา 

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

424. เลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล คือต าแหน่งใด 
ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ข) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ค) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
ง) ผู้อ านวยการส่วนการปกครองท้องถิ่น 
จ) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้รับมอบหมาย 

425. ส าหรับเทศบาลสมัยประชุมสามัญหนึ่งๆ มีก าหนดเวลาไม่เกินกี่วัน และถ้าจะขยายเวลาการประชุมออกไป 
จะต้องได้รับอนุญาตจากใคร 

ก) 15 วัน / นายอ าเภอ 
ข) 15 วัน / ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค) 30 วัน / ท้องถิ่นอ าเภอ 
ง) 30 วัน / นายอ าเภอ 
จ) 30 วัน  / ผู้ว่าราชการจังหวัด 

426. ในปีหนึ่งให้มีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญได้กี่สมัย 
ก) หนึ่งสมัย 
ข) สองสมัย 
ค) สามสมัย 
ง) สี่สมัย 
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จ) ห้าสมัย 
427. ใครมีหน้าที่ด าเนินการประชุม ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ก) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค) นายอ าเภอ 
ง) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ) ปลัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 

428. สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าในที่ประชุมจ านวนลงคะแนนเสียงเท่ากัน 
จะต้องด าเนินการอย่างไร  

ก) ส่งเรื่องเพ่ือยุบสภาเทศบาล 
ข) ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัย 
ค) ส่งเรื่องให้นายอ าเภอวินิจฉัย 
ง) ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด 
จ) ลงคะแนนเสียงใหม ่

429. ผู้ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล คือต าแหน่งใด 
ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ข) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ค) นายกเทศมนตรี 
ง) ปลัดเทศบาล 
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

430. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาโดยวิธีใด  
ก) ส่งเรื่องเพ่ือยุบสภาเทศบาล 
ข) ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัย 
ค) ส่งเรื่องให้นายอ าเภอวินิจฉัย 
ง) ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด 
จ) ลงคะแนนเสียงใหม ่

431. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยประชุมสามัญก าหนดไว้กี่วัน 
ก) 7 วัน 
ข) 15 วัน 
ค) 30 วัน 
ง) 45 วัน 
จ) 60 วัน 

432. ในปีหนึ่งให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญได้กี่สมัย 
ก) หนึ่งสมัย 
ข) สองสมัย 
ค) สามสมัย 
ง) สี่สมัย 
จ) ห้าสมัย 

433. ในการประชุมสามัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีกรณีจ าเป็นต้องประชุมเกินวันที่ได้ก าหนดไว้ตาม
กฎหมาย จะขยายเวลาสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจ าเป็นครั้งละไม่เกินกี่วัน 
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ก) 7 วัน 
ข) 15 วัน 
ค) 30 วัน 
ง) 45 วัน 
จ) 60 วัน 

434. ในการประชุมสมัยสามัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีกรณีจ าเป็นต้องประชุมเกินวันที่ได้ก าหนดไว้ตาม
กฎหมาย ใครมีอ านาจขยายเวลาสมัยประชุมสามัญออกไปได้อีก 

ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข) ท้องถิ่นจังหวัด 
ค) นายอ าเภอ 
ง) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

435. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกี่คน 
ก) 1 คน 
ข) 2 คน 
ค) 3 คน 
ง) 4 คน  
จ) ตามความเหมาะสม 

436. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีท่ีมาอย่างไร 
ก) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เลือก 
ข) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้คัดเลือก 
ค) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เลือก 
ง) ที่ประชุมสภาโดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เลือก 
จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เลือก 

437.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญให้มีก าหนดได้กี่วัน 
ก) 7 วัน 
ข) 15 วัน 
ค) 30 วัน 
ง) 45 วัน 
จ) 60 วัน 

438. กรณีที่มีการท าค าร้องขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญ ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจะต้องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับค า
ร้อง 

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

439. การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะให้ในรูปแบบใด 
ก) ถ้ามีข้าราชการรับรองก็ยืมได้ 
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ข) ดูหรือคัดลอกหนังสือ 
ค) ถ่ายส าเนาได้เฉพาะที่ขอได้ทันที 
ง) ข้อ ก. และข้อ ข. 

440. ก่อนนายกเทศมนตรีจะเข้ารับหน้าหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาล เรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติภายในกี่วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี 

ก) 15 วัน 
ข) 20 วัน 
ค) 30 วัน 
ง) 45 วัน 
จ) 60 วัน 

441. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ถือเขตข้อใดเป็นเขตเลือกตั้ง 
ก) เขตอ าเภอ 
ข) เขตจังหวัด 
ค) เขตชุมชน 
ง) เขตหมู่บ้าน 
จ) แล้วแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนด 

442. สภาต าบลจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลโดยกฎหมายใด 
ก) มติคณะรัฐมนตรี 
ข) พระราชบัญญัติ 
ค) พระราชกฤษฎีกา 
ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
จ) พระราชก าหนด 

443. สภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลอาจรวมกับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีเขต
ติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลนั้น โดยท าเป็นกฎหมายใด 

ก) พระราชก าหนด 
ข) มติคณะรัฐมนตรี 
ค) พระราชบัญญัติ 
ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
จ) พระราชกฤษฎีกา 

444. ให้หน่วยงานใดด าเนินการประกาศยุบสภาต าบลทั้งหมดและองค์การบริหารส่วนต าบลใดที่มีจ านวน
ประชากรไม่ถึงกี่คน โดยให้รวมพื้นที่เข้ากับองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนหรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกันภายในกี่วันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว 

ก) จังหวัด / 1,000 คน / 45 วัน 
ข) จังหวัด / 2,000 คน / 60 วัน 
ค) กระทรวงมหาดไทย / 2,000 คน / 60 วัน 
ง) กระทรวงมหาดไทย / 2,000 คน / 90 วัน 
จ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / 2,000 คน / 90 วัน 

445. ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
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ข) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ค) ท้องถิ่นอ าเภอ 
ง) นายอ าเภอ 
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

446. หากต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ว่างลงจะต้องเลือกแทนต าแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน 
ก) 7 วัน 
ข) 15 วัน 
ค) 30 วัน 
ง) 45 วัน 
จ) 60 วัน 

447. ต าแหน่งใดไม่เป็นพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
ก) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข) พนักงานส่วนต าบล 
ค) รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ) เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

448. ต าแหน่งใด ไม่มีอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลได้ตามระเบียบและวิธีการ
ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ก) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข) พนักงานส่วนต าบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง 
ค) รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ง) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

449. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล หากนายอ าเภอไม่ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลภายในกี่วัน ให้ถือว่านายอ าเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 

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

450. ให้ใคร จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทย 

ก) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ค) นายอ าเภอ 
ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
จ) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

451.ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลซ่ึงด ารง
ต าแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลใช้บังคับยังอยู่ในต าแหน่งต่อไป 
และให้ถือว่าประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นต าแหน่งใด 
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ก) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข) หัวหน้าส่วนการคลัง 
ค) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ง) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ) นายอ าเภอ 

452. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ว่างลงเนื่องจากครบวาระให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน นับแต่วันที่
ครบวาระ 

ก) 30 วัน 
ข) 45 วัน 
ค) 60 วัน 
ง) 90 วัน 
จ) 180 วัน 

453.ให้จัดการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด ารงต าแหน่งครบ
วาระ หรือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนใด
นอกจากครบวาระ เว้นแต่ในกรณีของสมาชิกสภาท้องถิ่น ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึง ก่ีวัน จะไม่
จัดการเลือกตั้งก็ได้ 

ก) 30 วัน 
ข) 60 วัน 
ค) 90 วัน 
ง) 180 วัน 
จ) 190 วัน 

      พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
      มาตรา 11  ให้จัดการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด ารง
ต าแหน่งครบวาระ หรือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งเพราะ
เหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ เว้นแต่ในกรณีของสมาชิกสภาท้องถิ่น ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันจะไม่จัดการเลือกตั้งก็ได้ 
      ในกรณีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สมาชิกภาพของผู้ได้รับเลือกตั้งเริ่มนับแต่วันเลือกตั้ง 
และให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเหลืออยู่ 
     คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีค าสั่งให้ย่นหรือขยายระยะเวลาให้มีการจัดการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งได้ตาม
ความจ าเป็นเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ โดยต้องระบุเหตุผลการมีค าสั่งดังกล่าวด้วย 

454. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาออก ยื่นหนังสือต่อใคร 
ก) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข) นายอ าเภอ  
ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
ง) ท้องถิ่นอ าเภอ 
จ) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

455. หนังสือสั่งการมีกี่ชนิด 
ก) 1 ชนิด 
ข) 2 ชนิด 
ค) 3 ชนิด 
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ง) 4 ชนิด 
จ) 6 ชนิด 

456. ค าขึ้นต้นและลงท้ายในการใช้กับพระภิกษุสงฆ์ท่ัวไป ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก) กราบเรียน  / ขอแสดงความเคารพ 
ข) เรียน / ขอแสดงความนับถือ 
ค) นมัสการ / ขอแสดงความนับถือ 
ง) นมัสการ / ขอนมัสการด้วยความเคารพ 
จ) นมัสการ / ด้วยความเคารพ 

457. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ มาตรฐานของกระดาษ A 4 
ก) 148 มม. X 210 มม. 
ข) 210 มม. X 229 มม. 
ค) 210 มม. X 295 มม. 
ง) 210 มม. X 297 มม. 
จ) 297 มม. X 210 มม. 

458. อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ตามข้อใด 
ก) 1 ปี 
ข) ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ค) 10 ปี 
ง) ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
จ) ไม่น้อยกว่า 20 ปี 

459. ทุกปีปฏิทินให้ส่วนการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบกี่ปี นับจากวันที่ได้จัดท าขึ้น ที่เก็บไว้ ณ ส่วนราชการนั้น 
พร้อมทั้งบัญชีส่งมอบหนังสือดังกล่าวให้ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ภายในวันที่เท่าใด ของปี
ถัดไป 

ก) 1 ปี / 31 ธันวาคม  
ข) 1 ปี / 31 มกราคม  
ค) 10 ปี / 31 มกราคม  
ง) 20 ปี / 31 ธันวาคม  
จ) 20 ปี  / 31 มกราคม 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 
ข้อ 58 ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ 20 ปี นับจากวันที่ได้จัดท าขึ้นที่เก็บ

ไว้ ณ ส่วนราชการใด พร้อมทั้งบัญชีส่งมอบหนังสือครบ 20 ปี ให้ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร 
ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป เว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้ 

58.1 หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ หรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 

58.2 หนังสือที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่ออกใช้เป็นการทั่วไปก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
58.3 หนังสือที่ส่วนราชการมีความจ าเป็นต้องเก็บไว้ที่ส่วนราชการนั้นให้จัดท าบัญชีหนังสือครบ 

20 ปีที่ขอเก็บเอง ส่งมอบให้ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
 
460. ต าแหน่งใด รักษาการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพ.ศ. 2542 

ก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ข) ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ค) นายกรัฐมนตรี 
ง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

461. หากมีผู้ขัดขวางการด าเนินการเข้าชื่อเสนอกฎหมายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องระวางโทษตามข้อ
ใด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพ.ศ. 2542 

ก) จ าคุกตั้งแต่ 2 เดือน ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
ข) จ าคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
ค) จ าคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
ง) จ าคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
จ) จ าคุกตั้งแต่ 6 เดอืน ถึง 6 ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

462. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อใด 
ก) 24 ตุลาคม 2542 
ข) 25 ตุลาคม 2542 
ค) 26 ตุลาคม 2542 
ง) 27 ตุลาคม 2542 
จ) 28 ตุลาคม 2542 

463.เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการประเภทใด 
ก) ข้าราชการพลเรือน 
ข) ข้าราชการการเมือง 
ค) ข้าราชการสามัญ 
ง) ข้าราชการประจ า 
จ) ข้าราชการท้องถิ่น 

464.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ข) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นข้าราชการการเมือง 
ค) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นข้าราชการการเมือง 
ง) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
จ) ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

465. ปัจจุบันประเทศไทยมีกี่กระทรวง 
ก) 15 กระทรวง 
ข) 16 กระทรวง 
ค) 19 กระทรวง 
ง) 20 กระทรวง 
จ) 22 กระทรวง 

 
 
    ความรู้ที่น่าสนใจ เผื่อออกข้อสอบ 
     ในช่วงที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการเปลี่ยนชื่อกระทรวง จากกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  และได้มีการยุบรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ เข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็นกระทรวงใหม่ คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(1) ส านักนายกรัฐมนตรี 
(2) กระทรวงกลาโหม 
(3) กระทรวงการคลัง 
(4) กระทรวงการต่างประเทศ 
(5) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
(6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(8) กระทรวงคมนาคม >>>> ตามโผ (ท่านศักดิ์สยาม ชิดชอบ) 
(9) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(10)  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(11) กระทรวงพลังงาน 
(12) กระทรวงพาณิชย์ 
(13) กระทรวงมหาดไทย 
(14) กระทรวงยุติธรรม 
(15) กระทรวงแรงงาน 
(16) กระทรวงวัฒนธรรม 
(17) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(18) กระทรวงศึกษาธิการ 
(19)กระทรวงสาธารณสุข 
(20)กระทรวงอุตสาหกรรม 

**ช่วงนี้ก าลังช่วงจัดตั้งคณะรัฐมนตรี หากวันสอบ อาจถามเรื่องกระทรวง อาจถามชื่อรัฐมนตรี ต้องติดตามข่าว        
นะครับ  โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม รวมทั้งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงการคลังก็ส าคัญ)  ว่าใครเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้น + 1 คะแนนก็มีความหมายครับผม 

 
466. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้
เมื่อใด  

ก) 22 มกราคม 2558 
ข) เมื่อพ้นก าหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ค) 23 มกราคม 2558 
ง) 21 กรกฎาคม 2558 
จ) ข้อ ข. และ ง.  

467. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาตามข้อใด  

ก) เล่มที่ 122 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 
ข) เล่มที่ 130 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 22 มกราคม 2558  
ค) เล่มที่ 132 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 
ง) เล่มที่ 132 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 23 มกราคม 2558  



 

 ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

จ) เล่มที่ 132 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558  
468. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ใช้บังคับกับ
บรรดาต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  

ก) การอนุญาต  
ข) การใช้สิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ 
ค) การจดทะเบียน 
ง) การแจ้งท่ีมีกฎหมายหรือกฎก าหนดให้ต้องขออนุญาต  
จ) จดทะเบียน หรือแจ้งก่อนจะด าเนินการใด 

469. มาตราใดของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  

ก) มาตรา 13 
ข) มาตรา 14 
ค) มาตรา 15 
ง) มาตรา 16 
จ) มาตรา 17 

470. ทุกกี่ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558 ใช้บังคับ ให้ผู้อนุญาตพิจารณากฎหมายที่ให้อ านาจในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้นเพื่อ
ยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาต  

ก) 1 ปี 
ข) 2 ปี 
ค) 3 ปี 
ง) 4 ปี 
จ) 5 ปี 

471. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ใช้บังคับกับ
บรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจ้งท่ีมี..............ก าหนดให้ต้องขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจ้ง ก่อน
จะด าเนินการ บทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎใดที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน  

ก) รัฐธรรมนูญ 
ข) กฎกระทรวง 
ค) ประกาศกระทรวง 
ง) กฎหมายหรือกฎ 
จ) กฎ 

472. ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า  

ก) เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าระเบียบข้าราชการพลเรือน  
ข) เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
ค) เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
ง) เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
จ) เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  

473. คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบั ติ
ดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  
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ก) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
ข) มีอายุไม่ต่ ากว่า  35  ปีบริบูรณ์ 
ค) ไม่เป็นข้าราชการที่มีเงินประจ า 
ง) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
จ) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

474. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  

ก) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ  17 พฤศจิกายน 2542 
ข) บังคับใช้เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2542 
ค) ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คือ นายชวน  หลีกภัย 
ง) ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ คือ นายกรัฐมนตรี    
จ) ถูกทุกข้อ 

475. คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
จ านวนกี่คน 

ก) 3 คน 
ข) 6 คน 
ค) 9 คน 
ง) 12 คน 
จ) 27 คน 

476. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ต าแหน่งประธานกรรมการ ใครเป็นผู้แต่งตั้ง 
ก) นายกรัฐมนตรี 
ข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค) รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
ง) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
จ) คณะรัฐมนตรี  

477. หากเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง จึงได้ยื่นหนังสือให้หน่วยงาน
ควบคุมดูแลข้อมูลนั้นแก้ไขเปลี่ยนแปลง แต่หน่วยงานนั้นพิจารณาแล้วไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว และ
ได้แจ้งบุคคลดังกล่าวทราบ ซึ่งบุคคลผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ภายในกี่วัน นับแต่ได้รับแจ้งค าสั่งนั้น  

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

478.กรณีผู้คัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้เสนอค าคัดค้านต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาค า
คัดค้านแล้วมีความเห็นไม่ฟังค าคัดค้านนั้น ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านของเจ้าหน้าที่ต่อใคร และ
ต้องอุทธรณ์ภายในกี่วัน โดยย่ืนค าอุทธรณ์ต่อใคร  

ก) คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร / 30 วันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ไม่รับฟั งค าคัดค้าน / 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
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ข) คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร / 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งคัดค้าน / คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ค) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ/ 15 วันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งคัดค้าน / คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  

ง) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ / 15 วันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่มีความเห็นไม่รับฟังค าคัดค้าน / 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  

จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง  
479. “คณะกรรมการ” หมายความว่า ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  

ก) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
ข) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ 
ค) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ง) คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
จ) คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ  

480. ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นในสังกัดหน่วยงานใด  
ก) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ข) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ค) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ง) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
จ) ส านักนายกรัฐมนตรี 

481. หากไม่มาให้ถ้อยค าตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสั่งให้มา ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษ
ตาม ข้อใด  

ก) จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ข) จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ค) จ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ง) จ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
จ) จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

482.หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐก าหนดตามมาตรา 20 ต้องระวางโทษ
ตามข้อใด  

ก) จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ข) จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ค) จ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ง) จ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
จ) จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทัง้จ าทั้งปรับ 

483.เม่ือคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้รับอุทธรณ์มิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแล้ว จะต้องส่งค า
อุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในกี่วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้
รับค าอุทธรณ์  

ก) 7 วัน 
ข) 15 วัน 
ค) 30 วัน 
ง) 45 วัน 
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จ) 60 วัน 
484. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะหนึ่งๆ ประกอบด้วย ข้อใดกล่าวถูกต้อง  

ก) ไม่น้อยกว่าห้าคน 
ข) ไมน้อยกว่าสามคน  
ค) ตามความจ าเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน  
ง) ตามความจ าเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน  
จ) ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน  

485. ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งปัน อ าเภอเมืองความรู้ จังหวัดก้าวหน้า ไม่รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ใคร ตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งโดย
แก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระส าคัญท่ีบัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัตินั้น  

ก) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งปัน 
ข) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งปัน 
ค) ท้องถิ่นอ าเภอเมืองความรู้ 
ง) นายอ าเภอเมืองความรู้ 
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัดก้าวหน้า  

486. ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งปัน อ าเภอเมืองความรู้ จังหวัดก้าวหน้า ไม่รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้ตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจ านวนกี่คน เพื่อ
พิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งโดยแก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระส าคัญท่ีบัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัตินั้น  

ก) 5 คน 
ข) 7 คน 
ค) 8 คน 
ง) 15 คน 
จ) 16 คน 

487. ใครด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น คนปัจจุบัน  
ก) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ 
ข) นายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์  
ค) นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง 
ง) นายสันติธร ยิ้มละมัย 
จ) นายกฤติธาดา จารุสกุล 

488. แก้ไข เปลี่ยนแปลง ค าชี้แจงหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินฯ ท าให้ลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิมอ านาจของใคร  
ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข) นายอ าเภอ 
ค) ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ง) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ) สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 



 

 ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

489. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นภารกิจหลักในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ เข้มแข็ง ได้
ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีกว่าขึ้นในท้องถิ่นอย่างรอบด้าน ตามแนวทางการ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ซึ่งเป็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี แบ่งออกเป็น 5 ด้านประกอบด้วย ข้อใด
กล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) การบริหารงานการเงิน (Finance)  
ข) ธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ค) การบริหารจัดการ (Management) 
ง) การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา (Human Resource) 
จ) ภาวะผู้น า (Leadership) 

490. หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
ข) หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีมีไปถึงบุคคลภายนอก 
ค) หนังสือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงเอกชน 
ง) เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ 
จ) เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 

491. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืนได้ตามข้อใด 
ก) 500 บาท 
ข) ไม่เกิน 500 บาท 
ค) 1,000 บาท 
ง) ไม่เกิน 1,000 บาท 
จ) ไม่เกิน 2,000 บาท 

492. ต าแหน่งใดไม่ได้เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 

ก) นายกรัฐมนตรี 
ข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

493. หลักการกระจายอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่น 
ก) Centralization 
ข) Deconcentration 
ค) Decentralization 
ง) Good Governance 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 

494. หน่วยงานใดเกิดจากการกระจายอ านาจ 
ก) จังหวัดสกลนคร 
ข) อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
ค) กระทรวงมหาดไทย 
ง) ส านักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ 
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จ) องค์การบริหารส่วนต าบลสวายจีก 
495. ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละกี่ปี 

ก) 3 ปี วาระเดียว 
ข) 4 ปี วาระเดียว 
ค) 5 ปี วาระเดียว 
ง) 5 ปี อาจได้รับคัดเลือกอีกได้ 
จ) 6 ปี วาระเดียว 

496. คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล มีจ านวนทั้งหมดกี่คน 
ก) 12 คน 
ข) 18 คน 
ค) 27 คน 
ง) 30 คน 
จ) 36 คน 

497. ต าแหน่งใด เป็นเลขานุการคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
ก) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ข) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ง) หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
จ) ปลัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการคัดเลือก 

498. คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมีท้ังหมดกี่คน  
ก) 18 คน 
ข) 21 คน 
ค) 24 คน 
ง) 27 คน 
จ) 30 คน 

499. วิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ข้อ
ใดก าหนด 

ก) กระทรวงมหาดไทย 
ข) นายกรัฐมนตรี 
ค) คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
ง) คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
จ) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

500. ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลาออกต้องยื่นหนังสือลาออกต่อใคร 
ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ข) นายกรัฐมนตรี 
ค) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
จ) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

501. เกี่ยวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
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ก) วิธีการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบลก าหนด 

ข) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได ้
ค) ไมเ่ป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ง) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้รับการเสนอไม่น้อยกว่า 90 

วัน 
จ) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ 

502. ใครเป็นประธานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
ก) รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมาย 
ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค) ปลัดจังหวัด 
ง) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ) ท้องถิ่นจังหวัด 

503. ใครเป็นประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด 
ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมาย 
ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค) ปลัดจังหวัด 
ง) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ) ท้องถิ่นจังหวัด 

504. ใครเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ก) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข) ท้องถิ่นจังหวัด 
ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมาย 
ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
จ) ปลัดจังหวัด 

505. คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเก้าคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น 

ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านอ่ืนที่จะเป็นประโยชน์แก่
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ข) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนเก้าคน 
ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายเป็นประธาน 
ง) นายอ าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดนั้น จ านวนแปดคนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศก าหนด

ว่าเป็นส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
จ) วิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่

คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
506. คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล สัดส่วนของผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก) 1 : 1 : 1 
ข) 2 : 1 : 2 
ค) 2 : 3 : 3 
ง) 3 : 3 : 3 
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จ) 3 : 3 : 4 
507. ต าแหน่งใด ไม่ได้เป็นกรรมการโดยต าแหน่งของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 

ก) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ข) เลขาธิการ ก.พ.ร. 
ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ง) อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
จ) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

508. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะหนึ่งๆ ประกอบด้วยบุคคลไม่น้อยกว่ากี่คน 
ก) 3 คน 
ข) 5 คน 
ค) 6 คน 
ง) 9 คน 
จ) 12 คน 

509. ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละกี่ปี 
ก) 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
ข) 3 ปี นับแต่วันที่รับการสรรหา 
ค) 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
ง) 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับการสรรหา 
จ) 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

510. ต าแหน่งใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จ) นายกรัฐมนตรี 

511. ข้อใด คือความหมายของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ก) บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
ข) บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
ค) บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 
ง) บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
จ) ถูกทุกข้อ 

512. ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้เข้าตรวจดูหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สามารถร้องเรียนต่อผู้ใด 

ก) นายกรัฐมนตรี 
ข) ศาลปกครอง 
ค) หัวหน้าส่วนราชการนั้น 
ง) คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
จ) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

513. ข้อมูลข่าวสารของราชการตามข้อใด จะเปิดเผยมิได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540  
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ก) โครงสร้างของหน่วยงาน 
ข) สรุปอ านาจหน้าที่ท่ีส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
ค) มติคณะรัฐมนตรี 
ง) ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
จ) ถูกทุกข้อ 

514. ข้อมูลใดไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  
ก) ประวัติอาชญากรรม 
ข) ประวัติการท างาน 
ค) ประวัติสุขภาพ 
ง) ฐานะการเงิน   
จ) การบันทึกภาพและเสียง 

515. รายงานแพทย์ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร จะจัดให้ประชาชนได้ศึกษา
ค้นคว้า เม่ือมีอายุครบกี่ปี 

ก) 10 ปี 
ข) 20 ปี 
ค) 25 ปี 
ง) 35 ปี 
จ) 75 ปีขึ้นไป 

516. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีฐานะเป็นตามข้อใด 
ก) กระทรวง 
ข) กรม 
ค) ทบวง 
ง) องค์การมหาชน 
จ) รัฐวิสาหกิจ 

517. ข้อมูลที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงของประเทศ จะจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า เมื่อมี
อายุครบกี่ป ี

ก) 10 ปี 
ข) 20 ปี 
ค) 25 ปี 
ง) 35 ปี 
จ) 75 ปีขึ้นไป 

518. ข้อมูลข่าวสารที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จะจัดให้ประชาชน ได้ศึ กษา
ค้นคว้าเม่ือมีอายุครบกี่ปี 

ก) 50 ปี 
ข) 60 ปี 
ค) 75 ปี 
ง) 75 ปีขึ้นไป 
จ) 100 ปีขึ้นไป 

519. ต าแหน่งใด ไม่ได้เป็นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการโดยต าแหน่ง 
ก) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
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ข) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ค) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ   
ง) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

520.  บุคคลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจ ากัดหรือเงื่อนไข ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐก าหนด ต้องระวางโทษตามข้อใด 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

ก) จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ข) จ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ค) จ าคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ง) จ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
จ) จ าคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

521.  บุคคลใด ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ไม่มาให้ถ้อยค า ส่งวัตถุเอกสาร
หรือพยานหลักฐาน ต้องระวางโทษตามข้อใด ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

ก) จ าคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
ข) จ าคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ค) จ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ง) จ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
จ) จ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

522. กฎหมายใด ถ้าไม่ขัดหรือแย้งกับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้ใช้บังคับใช้
ต่อไป 

ก) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ข) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
ค) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 
ง) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
จ) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 

523. ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอาจกระทบกับส่วนได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่
แจ้งให้ผู้นั้นคัดค้านซึ่งต้องไม่น้อยกว่ากี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ก) 3 วัน 
ข) 7 วัน 
ค) 15 วัน 
ง) 30 วัน 
จ) 45 วัน 

524. สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ของเทศบาลก าหนดไว้ไม่เกินกี่วัน 
ก) 7 วัน 
ข) 15 วัน 
ค) 30 วัน 
ง) 45 วัน 
จ) 60 วัน 

525. ใครเป็นผู้ก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก 
ก) นายอ าเภอ 
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ข) ประธานสภาเทศบาล 
ค) ปลัดเทศบาล 
ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
จ) นายกเทศมนตรี 

526. การยุบเลิก สหการ ต้องตราเป็นกฎหมายใด 
ก) กฎกระทรวงมหาดไทย 
ข) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ค) พระราชกฤษฎีกา 
ง) พระราชบัญญัติ 
จ) มติคณะรัฐมนตรี 

527. การยุบเลิก สหการ ต้องตราเป็นกฎหมายใด 
ก) กฎกระทรวงมหาดไทย 
ข) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ค) พระราชกฤษฎีกา 
ง) พระราชบัญญัติ 
จ) มติคณะรัฐมนตรี 

528. การจัดตั้งเทศบาลต าบล ต้องตราเป็นกฎหมายใด 
ก) กฎกระทรวงมหาดไทย 
ข) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ค) พระราชกฤษฎีกา 
ง) พระราชบัญญัติ 
จ) มติคณะรัฐมนตรี 

529. สมัยประชุมสมัยสมัยหนึ่งๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดให้มีการประชุมได้กี่วัน 
ก) 7 วัน 
ข) อย่างน้อย 15 วัน 
ค) ไม่เกิน 15 วัน 
ง) อย่างน้อย 30 วัน 
จ) ไม่เกิน 30 วัน 

530. นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องก าหนดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลครั้งแรกภายในกี่วัน 

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

531. การออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด โทษปรับไว้อย่างไร 
ก) ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
ข) ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
ค) ปรับไม่เกินสองพันบาท 
ง) ปรับไม่เกินสามพันบาท 
จ) ปรับไม่เกินห้าพันบาท 
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532. บุคคลใดมีอ านาจเรียกสมาชิกสภาอบต. นายกอบต. พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างอบต. มาชี้แจงในเรื่อง
การปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ก) ปลัดอ าเภอ 
ข) ท้องถิ่นอ าเภอ 
ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จ) นายอ าเภอ 

533. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก) นายกอบต. ด ารงต าแหน่งนับแต่สภาอบต. ประชุมสภาอบต. ครั้งแรก มีวาระอยู่ในต าแหน่ง 4 ปี นับแต่สภา

อบต. ประชุมสภาอบต.ครั้งแรก 
ข) นายกอบต. ด ารงต าแหน่งนับแต่วันแต่งตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่ง 4 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง 
ค) นายกอบต.มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
ง) นายกอบต. ด ารงต าแหน่งนับแต่วันแต่งตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่ง 4 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง 
จ) นายกอบต. ด ารงต าแหน่งนับแต่วันสมัครรับเลือกตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่ง 4 ปี นับแต่วันสมัครรับเลือกตั้ง 

534. ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก) นายอ าเภอ 
ข) ท้องถิ่นอ าเภอ 
ค) ท้องถิ่นจังหวัด 
ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
จ) นายองค์การบริหารส่วนต าบล 

535. ในการประชุมครั้งแรกขององค์การบริหารส่วนต าบลนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์ การ
บริหารส่วนต าบล เป็นการประชุมเพื่อการใด 

ก) เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข) เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ค) เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ง) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบาย 
จ) ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

536. ใครมีหน้าที่เป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม 
ก) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข) นายอ าเภอ 
ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ) ท้องถิ่นจังหวัด 

537. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีรายจ่ายของเทศบาลต้องตราเป็นกฎหมายใด 
ก) เทศพาณิชย์ 
ข) ข้อบัญญัติ 
ค) ข้อบัญญัติเทศบาล 
ง) เทศบัญญัต ิ
จ) ข้อบังคับ 

538. ต าแหน่งใด ไม่ได้เป็นคณะกรมการจังหวัด 
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ก) ปลัดจังหวัด 
ข) รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค) อัยการจังหวัด 
ง) นายอ าเภอ 
จ) ผู้บังคบัการต ารวจภูธรจังหวัด 

539 ต าแหน่งใด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ก) เลขาธิการ ก.พ.ร. 
ข) เลขาธิการ ก.พ. 
ค) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ง) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
จ) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

540. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.พ.ร. มีจ านวนกี่คน 
ก) ไม่เกิน 5 คน 
ข) ไมเกิน 7 คน 
ค) ไม่เกิน 9 คน 
ง) ไม่เกิน 10 คน 
จ) ไม่เกิน 12 คน 

541. องค์การบริหารส่วนต าบลอาจรวมกับหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอ
เดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลนั้น โดยท ากฎหมายใด 

ก) พระราชบัญญัติ 
ข) กฎกระทรวง 
ค) พระราชกฤษฎีกา 
ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
จ) พระราชก าหนด 

542. ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการประกาศยุบรวมสภาต าบลทั้งหมดและองค์การบริหารส่วนต าบลใดที่มี
จ านวนประชากรไม่ถึงเท่าใด 

ก) 500 คน 
ข) 1,000 คน 
ค) 1,500 คน 
ง) 2,000 คน 
จ) 2,500 คน 

543. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของเทศบาลมีกี่สมัย 
ก) 2 สมัย 
ข) 2 สมัยไม่เกินสี่สมัย 
ค) สามสมัย 
ง) สี่สมัย 
จ) ไม่เกินสี่สมัย 

544. เทศบาลสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินกี่วัน 
ก) 7 วัน 
ข) 15 วัน 



 

 ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

ค) 30 วัน 
ง) 45 วัน 
จ) 60 วัน 

545. เทศบาลต าบล นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือใน
การบริหารราชการของเทศบาลได้กี่คน 

ก) 1 คน 
ข) 2 คน 
ค) ไม่เกิน 2 คน 
ง) 3 คน 
จ) ไม่เกิน 3 คน 

546. ก.ถ. ย่อมาจาก 
ก) คณะกรรมการมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ข) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ค) คณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ง) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานพนักงานส่วนท้องถิ่น 
จ) คณะกรรมการมาตรฐานพนักงานส่วนท้องถิ่น 

547. ใครไม่ได้เป็นคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก) เลขาธิการ ก.พ.  
ข) ปลัดกระทรวงการคลัง  
ค) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ง) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
จ) ปลัดกระทรวงคมนาคม 

548. ข้อใดไม่ใช่หนังสือประชาสัมพันธ์ 
ก) ประกาศ 
ข) โฆษณา 
ค) ข่าว 
ง) แถลงการณ ์
จ) ข้อ ก. และข้อ ข. 

549. ข้อใดคือการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
ก) อ าเภอ 
ข) กิ่งอ าเภอ 
ค) ต าบล หมู่บ้าน 
ง) ข้อ ก. และข้อ ข. 
จ) ถูกทุกข้อ 

550. สหการ ตราเป็นกฎหมายใด 
ก) กฎกระทรวง 
ข) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ค) พระราชกฤษฎีกา 
ง) พระราชบัญญัติ 
จ) พระราชก าหนด 
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551. ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการก าหนดอ านาจและหน้าที่และการจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภายหลังท่ีได้ด าเนินการตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว โดยต้อง
พิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาตามข้อใด 

ก) ไม่เกิน 5 ปี ตามวาระของคณะรัฐมนตรี 
ข) ไม่เกิน 5 ปี ตามวาระของคณะกรรมการฯ 
ค) ไม่เกิน 5 ปี ตามเหมาะสมของการก าหนดอ านาจและหน้าที่ 
ง) ไม่เกิน 4 ปี ตามเหมาะสมของการก าหนดอ านาจและหน้าที่ 
จ) ไม่เกิน 4 ปี ตามวาระของคณะกรรมการฯ 

552. GIS คือ 
ก) ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองถิ่น 
ข) ระบบสารสนเทศการเงินท้องถิ่น 
ค) ระบบสารสนเทศ 
ง) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์
จ) ระบบสารสนเทศการวางแผน 

553. ชื่อภาษาอังกฤษกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ก) Department of Provincial Administration  
ข) Officer of Local Administration 
ค) Department of Local Administration 
ง) Community Development Department 
จ) Department of Disaster Prevention and Mitigation 

554. สมาชิกสภาเทศบาลลาออกต่อใคร 
ก) ประธานสภาเทศบาล 
ข) นายกเทศมนตรี 
ค) นายอ าเภอ 
ง) ท้องถิ่นจังหวัด 
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

555. เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือประโยชน์ของประเทศเป็น
ส่วนรวม ผู้ว่าราชการจังหวัด จะรายงานเสนอความเห็นต่อใครเพื่อยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้ 

ก) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ค) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ง) ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
จ) นายกรัฐมนตรี 

556. ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงสองหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น
ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหมู่บ้านละกี่คน   

ก) 2 คน 
ข) 3 คน 
ค) 4 คน 
ง) 6 คน 
จ) 9 คน 
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557. หากเกินศักยภาพของเทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหาความต้องการไปบรรจุไว้ในแผนใด 

ก) แผนพัฒนาอ าเภอ 
ข) แผนพัฒนาจังหวัด 
ค) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง) แผนพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จ) แผนพัฒนาประเทศ 

558. ข้อใดไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี  
ก) สั่งให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น ชี้แจง 

แสดงความคิดเห็น  
ข) บังคับบัญชาข้าราชการทุกต าแหน่ง ทุกกระทรวง ทบวง 
ค) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน 
ง) ก ากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน  
จ) แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในส านักนายกรัฐมนตรี 

559. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจะเสนอได้ก็แต่โดย ใครไม่สิทธิเสนอ 
ก) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ค) ราษฎร 
ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ) ข้อ ค. และข้อ ง. 

560. อ าเภอแบ่งส่วนราชการตามข้อใด  
ก) ที่ท าการปกครองอ าเภอ ส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นในอ าเภอนั้น  
ข) ส านักงานอ าเภอ ส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นในอ าเภอนั้น  
ค) ส านักงานอ าเภอ กิ่งอ าเภอ ส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นในอ าเภอนั้น  
ง) ส านักงานอ าเภอ ส่วนต่างๆ ซึ่งกรม ได้ตั้งขึ้นในอ าเภอนั้น  
จ) ส านักงานอ าเภอ ส่วนและฝ่ายได้ตั้งข้ึนในอ าเภอนั้น 

561. ต าแหน่งไม่ได้รักษาการตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก) นายกรัฐมนตรี 
ข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
ค) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

562. เลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ก) ท้องถิ่นจังหวัด 
ข) ปลัดจังหวัด 
ค) หัวหน้าส านักงานจังหวัด 
ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

563. ต าแหน่งใดที่ไม่มีในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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ก) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข) เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ค) ผู้ช่วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง) ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ) รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

564. การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ จ่ายเดือนละเท่าใด 
ก) 500 บาท 
ข) 600 บาท 
ค) 700 บาท 
ง) 800 บาท 
จ) 1,000 บาท 

565. ค าขวัญอาเซียน ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก) A concert of Southeast Asian Nations 
ข) An Outward-Looking ASEAN 
ค) A Partnership in Dynamic Development 
ง) One Vision One Identity One Community 
จ) One Vision One Community One Identity 

566. เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ ให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน น้ าใน
อัตราส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ 

ก) 10  
ข) 15 
ค) 20 
ง) 30 
จ) 35 

567. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ให้ใช้บังคับตั้งแต่เม่ือใด 
ก) 1 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2564 
ข) 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564 
ค) 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2564 
ง) 1 ตุลาคม 2560 – 1 ตุลาคม 2564 
จ) 1 มกราคม 250 – 31 ธันวาคม 2564  

568. ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับ แบ่งเป็นดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) ปกปิด 
ข) ลับ 
ค) ลับมาก 
ง) ลับที่สุด 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

569. องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน คือ 
ก) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ข) ส านักงานข่าวกรองแห่งชาติ 
ค) ส านักนายกรัฐมนตรี 
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ง) ข้อ ก. และข้อ ข. 
จ) ข้อ ข. และข้อ ค. 

570. รองประธานเทศบาลนครมีจ านวนกี่คน 
ก) 1 คน 
ข) 2 คน 
ค) ไม่เกิน 2 คน 
ง) ไม่เกิน 3 คน 
จ) 3 คน 

571. ใครท าหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดประชุมและงานอ่ืนใดตามที่
สภาเมืองพัทยามอบหมาย 

ก) หัวหน้าส านักปลัด 
ข) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ค) ปลัดเมืองพัทยาหรือสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่สภาเมืองพัทยาเลือก 
ง) ปลัดเมืองพัทยา 
จ) สมาชิกสภาเมืองพัทยาที่รับเลือกจากสภาเมืองพัทยา 

572. ต าแหน่งใดไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

ก) ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
ค) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดเทศบาล 
ง) ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพัทยา 
จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

573. ต าแหน่งใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ข้าราชการการเมือง 
ก) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี                             
ข) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ค) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง           
ง) โฆษกรัฐบาล 
จ) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 

574. การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหนึ่งๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
ส่วนการจัดระเบียบราชการในกระทรวงใด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

ก) กระทรวงมหาดไทย 
ข) กระทรวงคมนาคม 
ค) กระทรวงการต่างประเทศ 
ง) กระทรวงศึกษาธิการ 
จ) กระทรวงการคลัง 

575. ส านักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนราชการระดับใด 
ก) กระทรวง 
ข) ทบวง 
ค) กรม 
ง) ส่วนภูมิภาค 
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จ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
576. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สังกัดหน่วยงานใด 

ก) กระทรวงอุตสาหกรรม 
ข) กระทรวงมหาดไทย 
ค) ส านักนายกรัฐมนตรี 
ง) กระทรวงการคลัง 
จ) กระทรวงการต่างประเทศ 

577. ส านักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นหน่วยงานราชการระดับใด 
ก) กระทรวง 
ข) ทบวง 
ค) กรม 
ง) จังหวัด 
จ) อ าเภอ 

578. ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานใดมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลมิให้มีการก าหนด
ต าแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 

ก) กระทรวงการคลัง 
ข) กรมบัญชีกลาง 
ค) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ง) กระทรวงมหาดไทย 
จ) ส านักงบประมาณ 

579. ใครด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติคนปัจจุบัน 
ก) นายชูเกียรติ มาลินีรัตน์ 
ข) นายรวี ประจวบเหมาะ 
ค) นายเกรียงศักดิ์ สืบสายหาญ 
ง) พลเอกทวีป เนตรนิยม 
จ) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ 

580. ส านักงานปลัดกระทรวง มีฐานะเป็นตามข้อใด 
ก) กระทรวง 
ข) กรม 
ค) ทบวง 
ง) องค์กรอิสระ 
จ) ทบวงการเมือง 

581. การก าหนดให้ส่วนราชการระดับกรมอยู่ภายใต้ภารกิจเดียวกัน จะต้องด าเนินการโดยอาศัยกฎหมายใด 
ก) พระราชบัญญัติ 
ข) พระราชกฤษฎีกา 
ค) พระราชก าหนด 
ง) กฎกระทรวง 
จ) ประกาศกระทรวง 
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582. ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้กระท าหรือละเว้นกระท า ถ้าผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึ่งอย่างใด ให้มีการช าระค่าปรับทางปกครองตาม
จ านวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องต้องเป็นตามข้อใดต่อวัน 

ก) ห้าพันบาท 
ข) หนึ่งหมื่นบาท 
ค) ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
ง) สองหมื่นบาท 
จ) ไม่เกินสองหมื่นบาท 

583. (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ 
ข) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ค) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ง) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาคราชการ  
จ) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 

584. กรณีนายกเทศมนตรีเดินทางไปราชการต่างประเทศ ใครเป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการดังกล่าว 
ก) นายอ าเภอ 
ข) ท้องถิ่นจังหวัด 
ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

585. ใครเป็นผู้อนุมัติให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการภายในประเทศ 
ก) นายกเทศมนตรี 
ข) ประธานสภาเทศบาล 
ค) ท้องถิ่นอ าเภอ 
ง) นายอ าเภอ 
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

586. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก) พอประมาณ พออยู่ พอกิน 
ข) พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี พอเพียง 
ค) พอประมาณ มีเหตุผล พอเพียง 
ง) พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
จ) พอประมาณ พอเพียง มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

587. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่  9) 
ก) เข้าใจ เข้าลึก พัฒนา 
ข) เข้าใจ เข้าถึง ปรับปรุง 
ค) เข้าใจ พัฒนา ปรับปรุง 
ง) เข้าใจ ปรับปรุง พัฒนา 
จ) เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 

588. ค าขวัญอาเซียน ข้อใดกล่าวถูกต้อง  
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ก) หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งเดียว 
ข) หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งความคิด 
ค) หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งผู้น า 
ง) One Vision One Identity One country one country 
จ) One Vision One Identity One Community 

589. ASEAN + 3 คือข้อใดกล่าวถูกต้อง  
ก) ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – อินเดีย 
ข) ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีเหนือ – จีน  
ค) ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – นิวซีแลนด์  
ง) ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – จีน  
จ) ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – ออสเตรเลีย  

590. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  
ก) อาเซียนมุ่นเน้นพัฒนาเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว 
ข) สมาชิกอาเซียนคือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ค) มีการก าหนดเขตการค้าเสรีในอาเซียน  
ง) เศรษฐกิจหลักในอาเซียนคือ เกษตรกรรม 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  

591. ค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้อใดกล่าวถูกต้อง  
ก) ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการสนับสนุนประเทศไทย 4.0 
ข) มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล 
ค) องค์กรหลักในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
ง) ยึดหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน และคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
จ) พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง ทันสมัยเป็นองค์กรคุณธรรม 

592. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คนปัจจุบันคือใคร 
ก) นายสันติธร ยิ้มละมัย 
ข) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ 
ค) นายทวี เสริมภักดีกุล 
ง) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 
จ) นายจรินทร์ จักกะพาก 

593. การลาของข้าราชการ มีกี่ประเภท 
ก) 8 ประเภท 
ข) 9 ประเภท 
ค) 10 ประเภท 
ง) 11 ประเภท 
จ) 12 ประเภท 

594. กรณีไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลถูกยุบ หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อ
ประโยชน์ส าคัญของราชการหรือราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นก็
ได้ เม่ือได้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ให้............เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
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ต าบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติ............นับแต่วันที่มีการเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ก) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล / ภายในเจ็ดวัน 
ข) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล / สิบห้าวัน 
ค) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล / ภายในสิบห้าวัน 
ง) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล / ภายในสามสิบวัน 
จ) นายอ าเภอ / ภายในสิบห้าวัน 

595. กองทุนหมู่บ้าน หมายความว่า ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 
ก) กองทุนหมู่บ้าน 
ข) กองทุนชุมชนเมือง 
ค) กองทุนต าบล 
ง) กองทุนหมู่บ้าน กองทุนต าบล 
จ) กองทุนชุมชนเมือง กองทุนหมู่บ้าน 

596. ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ก) นายชวน หลีกภัย 
ข) นายบรรหาร ศิลปอาชา 
ค) พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 
ง) พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
จ) พันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร 

597. ใครเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ก) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
ข) ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ง) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
จ) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

598. เม่ือมีได้การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง ให้หน่วยงานใดยุติด าเนินการ และให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ เงินงบประมาณ รายได้และลูกจ้าง
ของกองทุน  

ก) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ข) กองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ภาครัฐ) 
ค) กองทุนหมู่บ้าน (เอกชน) 
ง) กองทุนหมู่บ้าน (รัฐวิสาหกิจ) 
จ) กองทุนการบริหารหมู่บ้าน 

599. กองทุนหมู่บ้านที่จดทะเบียนมีฐานะตามข้อใด 
ก) ธนาคารหมู่บ้าน 
ข) SME 
ค) บริษัท 
ง) สหกรณ ์
จ) นิติบุคคล 
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600. ชุมชนเมือง ไม่ได้หมายความถึงข้อใด ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 
2547 

ก) เมืองพัทยา 
ข) กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
ค) ชุมชนในเขตเทศบาล 
ง) ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ) กรุงเทพมหานคร 

601. ต าแหน่งใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ง) นายกรัฐมนตรี 
จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

602. หนังสือราชการในข้อใด โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  
ก) ค าสั่ง 
ข) ระเบียบ 
ค) ข้อบังคับ 
ง) หนังสือภายนอก 
จ) บันทึก  

603. การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับใดขึ้นไป  
ก) อธิบดี 
ข) ปลัดกระทรวง 
ค) หัวหน้าแผนก 
ง) หัวหน้าหน้าฝ่าย 
จ) หัวหน้ากอง 

604. ภายในกี่วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทินให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือส ารวจหนังสือที่ครบอายุการ
เก็บในปีนั้น แล้วจัดท าบัญชีหนังสือขอท าลาย  

ก) 15 วัน 
ข) 30 วัน 
ค) 45 วัน 
ง) 60 วัน 
จ) 90 วัน 

605. การประทับตราก าหนดเก็บหนังสือค าว่า “เก็บถึง พ.ศ.....” ใช้หมึกสีอะไร  
ก) สีเขียว 
ข) สีแดง 
ค) สีด า 
ง) สีน้ าเงิน 
จ) สีอะไรก็ได้ 

606. การประทับตราก าหนดเก็บหนังสือค าว่า “ห้ามท าลาย” ใช้หมึกสีอะไร  
ก) สีเขียว 
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ข) สีแดง 
ค) สีด า 
ง) สีน้ าเงิน 
จ) สีอะไรก็ได้ 

607. วิธีการเก็บหนังสือมีดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  
ก) การเก็บไว้เพ่ือใช้ค้นคว้าต่อไป 
ข) การเก็บระหว่างปฏิบัติ 
ค) การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว 
ง) การเก็บไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

608. วิธีการเก็บหนังสือแบ่งออกได้เป็น กี่ลักษณะ  
ก) 2 ลักษณะ 
ข) 3 ลักษณะ 
ค) 4 ลักษณะ 
ง) 5 ลักษณะ 
จ) 6 ลักษณะ 

609. การจ่าหน้าซองหนังสือ ได้ก าหนดการจ่าหน้าซองไว้ โดยแบ่งซองเป็นกี่ส่วน  
ก) 5 ส่วน 
ข) 6 ส่วน 
ค) 7 ส่วน 
ง) 8 ส่วน 
จ) 9 ส่วน 

610. รายละเอียดของบัตรตรวจค้นมีดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  
ก) เลขทะเบียนส่ง หมายเหตุ 
ข) รายการ ปฏิบัติ 
ค) ที่ ลงวันที่ 
ง) เรื่อง รหัส เลขทะเบียน 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

611.การท าส าเนาในข้อใด ต้องมีผู้รับรองส าเนาว่า “ส าเนาถูกต้อง”  
ก) การท าส าเนาโดยถ่ายจากต้นฉบับด้วยเครื่องถ่ายภาพ 
ข) การท าส าเนาโดยลอกจากต้นฉบับ 
ค) การท าส าเนาโดยคัดจากต้นฉบับ 
ง) ข้อ ก. และข้อ ค. 
จ) ถูกทุกข้อ 

612.หากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดต้องตราเป็นกฎหมายใด  
ก) พระราชกฤษฎีกา 
ข) พระราชก าหนด 
ค) พระราชบัญญัติ 
ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
จ) มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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613.สภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยเท่าใดบาท หรือตาม
เกณฑ์รายได้เฉลี่ยอาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลได้  

ก) หนึ่งล้านห้าแสนบาท 
ข) สองแสนห้าหมื่นบาท 
ค) หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 
ง) ไม่ต่ าห้าแสนหนึ่งหมื่นบาท 
จ) ไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 

614.หากต้องการยุบกระทรวงมหาดไทย ต้องตราเป็นกฎหมายใด  
ก) พระราชกฤษฎีกา 
ข) พระราชก าหนด 
ค) พระราชบัญญัติ 
ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
จ) มติคณะรัฐมนตรี 

615. “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ไม่รวมถึงหน่วยงานใด ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  

ก) เทศบาล  
ข) สุขาภิบาล  
ค) ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น  
ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ) องค์การบริหารส่วนต าบล 

616. กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 (ASEAN+3) เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับ
ประเทศนอกกลุ่ม 3 ประเทศ คือ  

ก) จีน เกาหลีใต้ และเกาหลีเหนือ 
ข) ไต้หวัน จีน เกาหลีใต้  
ค) ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้  
ง) สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต้  
จ) ฮ่องกง จีน เกาหลีใต้  

617. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใช้เมื่อใด 
ก) 9 ธันวาคม 2539 
ข) 9 มกราคม 2540 
ค) 8 ธันวาคม 2540 
ง) 9 ธันวาคม 2540 
จ) 10 ธันวาคม 2540 

618.ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดตั้งขึ้นในหน่วยงานใด  
ก) กระทรวงมหาดไทย 
ข) ส านักนายกรัฐมนตรี 
ค) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ง) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
จ) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
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619. ในกรณีเจ้าที่ของรัฐเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอาจกระทบกับส่วนได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้
ผู้นั้นคัดค้านซึ่งต้องไม่น้อยกว่ากี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

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

620. หากผู้เสียหายได้ยื่นค าขอให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หน่วยงานรัฐต้องพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน 

ก) 15 วัน 
ข) 30 วัน 
ค) 90 วัน 
ง) 120 วัน 
จ) 180 วัน 

621. การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการของส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือกรม ให้ตราเป็นกฎหมายใด 
ก) พระราชกฤษฎีกา 
ข) พระราชบัญญัติ 
ค) กฎกระทรวง 
ง) พระราชก าหนด 
จ) ประกาศกระทรวง 

622. มาตรฐานการบริหารงานและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันมีกี่มาตรฐาน 
ก) 2 มาตรฐาน 
ข) 40 มาตรฐาน 
ค) 48 มาตรฐาน 
ง) 49 มาตรฐาน 
จ) 50 มาตรฐาน 

623. ต าแหน่งใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานปลัดกระทรวง 
ก) อธิบดี 
ข) เลขานุการรัฐมนตรี 
ค) เลขาธิการรัฐมนตรี 
ง) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
จ) ปลัดกระทรวง 

624. ต าแหน่งใด เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธาน ก.พ.ร.  
ก) เลขาธิการ ก.พ. 
ข) เลขาธิการ ก.พ.ร. 
ค) รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
ง) นายกรัฐมนตรี 
จ) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

625. ต าแหน่งใด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในอ าเภอ 
ก) ท้องถิ่นอ าเภอ 
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ข) นายอ าเภอ 
ค) หัวหน้าส่วนประจ าอ าเภอ 
ง) ปลัดจังหวัด 
จ) รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

626. การตั้ง การยุบ เปลี่ยนแปลง เขตอ าเภอให้ออกเป็นกฎหมายตามข้อใด 
ก) กฎกระทรวง 
ข) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ค) พระราชกฤษฎีกา 
ง) พระราชบัญญัติ 
จ) พระราชก าหนด 

627. ต าแหน่งใด ไม่เป็นคณะกรมการจังหวัด 
ก) ปลัดจังหวัด 
ข) หัวหน้าส านักงานจังหวัด 
ค) รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง) อัยการ 
จ) นายอ าเภอ 

628. อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) เสนองบประมาณต่อกระทรวง แล้วรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
ข) ประสานงานกับทหาร – ตุลาการ – อัยการ – มหาวิทยาลัย –  สตง. – คร ู
ค) ก ากับดูแล ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
ง) บริหารราชการตามค าแนะน าและชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวง 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

629. ต าแหน่งใด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดในกระทรวง  
ก) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
ข) ปลัดกระทรวง 
ค) อธิบดี 
ง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
จ) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

630. เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย ชื่อว่าอะไร 
ก)  http://www.thailocaladmin.go.th 
ข)  http://www.bla.go.th 
ค)  http://www.dla.go.th 
ง)  http://www.moi.go.th 
จ)  http://www.dopa .go.th 

631.สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ คือประเทศใดบ้าง  
ก) ไทย ลาว พม่า กัมพูชา 
ข) ไทย กัมพูชา มาเลเซีย ลาว 
ค) ไทย ลาว พม่า จีน 
ง) ไทย ลาว พม่า กัมพูชา 
จ) ไทย มาเลเซีย กัมพูชา จีน 

http://pun2013.bth.cc/
http://pun2013.bth.cc/
http://www.dla.go.th/


 

 ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

632. การเสริมสร้างจิตส านึกในตัวเรา คือ จุดเริ่มต้นที่ดี ที่จะ "Change for Good" เปลี่ยนเพื่อสิ่งท่ีดีกว่า เพื่อ
โลกของเราที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยน าหลักการตามต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) Recycle (น ากลับมาใช้ใหม่) 
ข) Reuse (ใช้ซ้ า)  
ค) slow-down (ลดความเร็ว) 
ง) Reduce (ใช้น้อย)  
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

633. หลักส าคัญของธรรมาภิบาล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  
ก) หลักคุณธรรม 
ข) หลักการมีส่วนร่วม 
ค) หลักการมีโปร่งใส 
ง) หลักความคุ้มค่า 
จ) หลักความพึงพอใจ 

634. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ใช้บังคับเมื่อใด 
ก) 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 
ข) 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 
ค) 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 
ง) 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 
จ) 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 

635. การพิมพ์ชือ่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องท่ีออกหนังสือให้พิมพ์ไว้ส่วนใดของหนังสือราชการ  
ก) ริมกระดาษด้านบนขวา 
ข) ริมกระดาษด้านบนซ้าย 
ค) ริมกระดาษด้านล่างซ้าย 
ง) ริมกระดาษด้านล่างขวา 
จ) กลางหน้ากระดาษด้านล่างสุด 

636.การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อเกิดความผาสุกและความอยู่ดีของประชาชนความสงบปลอดภัยของ
สังคมส่วนรวมคือเป้าหมายใด 

ก) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
ข) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
ค) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ง) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
จ) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 

637. การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA )มี
กี่ด้าน 

ก) 4 ด้าน 
ข) 5 ด้าน 
ค) 6 ด้าน 
ง) 7 ด้าน 
จ) 11 ด้าน 
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638. โมเดล DLA 5G ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด  
ก) G-Leadership 
ข) G-Society 
ค) G-Decentralization 
ง) G-Economy 
จ) G-Education 

639.การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็น
การทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดตามข้อใด 

ก) ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
ข) ความผิดเล็กน้อย 
ค) ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ง) ความผิดด้านจริยธรรม 
จ) ความผิดต่อราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

640. การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ    มติคณะรัฐมนตรี หรือ
นโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดตามข้อใด 

ก) ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ข) ความผิดด้านจริยธรรม 
ค) ความผิดต่อราชการ    
ง) ความผิดวินัยไมร่้ายแรง 
จ) ความผิดเล็กน้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

641. การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดตามข้อใด 

ก) ความผิดด้านจริยธรรม 
ข) ความผิดต่อราชการ    
ค) ความผิดวินัยไม่รา้ยแรง 
ง) ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
จ) ความผิดเล็กน้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

642. เทศบาลนคร มีสมาชิกสภาเทศบาลนคร ได้กี่คน 
ก) 6 คน 
ข) 12 คน 
ค) 18 คน 
ง) 24 คน 
จ) 30 คน 

643. เทศบาลเมือง มีสมาชิกสภาเทศบาลเมือง ได้กี่คน 
ก) 6 คน 
ข) 12 คน 
ค) 18 คน 
ง) 24 คน 
จ) 30 คน 

644. เทศบาลต าบล มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบล ได้กี่คน 



 

 ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

ก) 6 คน 
ข) 12 คน 
ค) 18 คน 
ง) 24 คน 
จ) 30 คน 

645. ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อย
กว่าเท่าใดนับ แต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ก) 3 วัน 
ข) 7 วัน 
ค) 15 วัน 
ง) 24 ชั่วโมง 
จ) 30 วัน 

646. ในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภาเทศบาลหรือประธานสภาเทศบาลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ใครเป็นผู้เรียก
ประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุม 

ก) นายกเทศมนตรี 
ข) นายอ าเภอ 
ค) ท้องถิ่นอ าเภอ 
ง) ท้องถิ่นจังหวัด 
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

647. โดยปกติใคร เป็นผู้เรียกประชุมสภาเทศบาลตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม 
ก) นายอ าเภอ 
ข) ท้องถิน่อ าเภอ 
ค) ท้องถิ่นจังหวัด 
ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
จ) ประธานสภาเทศบาล 

648. สมาชิกสภาเทศบาล ลาออกต้องยื่นต่อต าแหน่งใด 
ก) นายอ าเภอ 
ข) ประธานสภาเทศบาล 
ค) นายกเทศมนตรี 
ง) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

649. รัฐบาลได้ก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ ในระยะ 5 ปี นับจากนี้ไป 
โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าชับให้ทุกฝ่ายน าไปใช้ขับเคลื่อนเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
เพื่อผลักดันให้เห็นผลออกมาเป็นรูปธรรม 

ก) พอเพียง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ข) มั่นคง พอเพียง ยั่งยืน 
ค) มั่นคง ยั่งยืน พอเพียง 
ง) พอเพียง สมดุล ยั่งยืน 
จ) มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
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650. ข้อใดต่อไปนี้เป็นเว็บไซต์ส าหรับคีย์ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก) http://sis.dla.go.th 
ข) http://ccis.dla.go.th 
ค) http://ele.dla.go.th 
ง) http://e-plan.dla.go.th 
จ) http://www.laas.go.th 

651. ต าแหน่งใด เป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ข) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ค) ประธานรัฐสภา 
ง) ประธานองคมนตรี 
จ) นายกรัฐมนตรี 

652. มาตรฐานจริยธรรมมีจ านวนกี่ข้อ 
ก) 5 ข้อ 
ข) 6 ข้อ 
ค)  7 ข้อ 
ง) 8 ข้อ 
จ) 20 ข้อ 

653. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 เกิดขึ้นจากฎหมายใด  
ก) พระราชบัญญัติ 
ข) พระราชก าหนด 
ค) พระราชกฤษีกา 
ง) กฎกระทรวง 
จ) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

654. ประเทศไทยไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อจะให้ประเทศของเรา ได้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขัน บนโลกดิจิทัลได้ ส่วนประกอบเหล่านั้น ได้แก่ทรัพยากรมนุษย์ (People ware) หมายถึงข้อใดต่อไปนี้ 

ก) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
ข) โครงสร้างระบบราชการ 
ค) การปฏิรูประบบราชการ 
ง) การยกระดับคุณภาพชีวิต และการพัฒนาศักยภาพให้เป็น “คนไทย 4.0” 
จ) สร้างพ้ืนฐานทั้งปวง ต้องลงทุนขนาดใหญ่ 

655. ประเทศไทยไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อจะให้ประเทศของเรา ได้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขัน บนโลกดิจิทัลได้ ส่วนประกอบเหล่านั้น ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ OS หมายถึงข้อใดต่อไปนี้ 

ก) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
ข) การปฏิรูประบบราชการ 
ค) การยกระดับคุณภาพชีวิต และการพัฒนาศักยภาพให้เป็น “คนไทย 4.0” 
ง) โครงสร้างระบบราชการ 
จ) สร้างพ้ืนฐานทั้งปวง ต้องลงทุนขนาดใหญ่ 

656. ส าหรับข้าราชการเมือง ข้อใดเป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรม 
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ก) ส านักนายกรัฐมนตรี 
ข) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ค) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ง) คณะรัฐมนตรี 
จ) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

657. ต าแหน่งใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ง) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
จ) นายกรัฐมนตรี 

658. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ใช้บังคับเมื่อใด 
ก) 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 
ข) 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 
ค) 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 
ง) 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 
จ) 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 

659.ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

ก) นายกรัฐมนตรี 
ข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ง) คณะรัฐมนตรี 
จ) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

660. ใครด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคนปัจจุบัน 
ก) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม 
ข) นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 
ค) นายดิสทัต โหตระกิตย์ 
ง) นายนิพนธ์ ฮะกีมี 
จ) นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล 

661. โทษทางวินัย ของข้าราชการมีกี่สถาน 
ก) 2 สถาน 
ข) 3 สถาน 
ค) 4 สถาน 
ง) 5 สถาน 
จ) 6 สถาน 

662. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ก) ให้ออก 
ข) ไล่ออก 
ค) ลดขั้นเงินเดือน 
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ง) ภาคทัณฑ์ 
จ) ตัดเงินเดือน 

663. ข้อใดกล่าวถึงโทษทางวินัยจากหนักไปหาเบาได้ถูกต้อง 
ก) ให้ออก-ไล่ออก-ลดขั้นเงินเดือน-ตัดเงินเดือน-ภาคทัณฑ์ 
ข) ให้ออก-ไล่ออก-ภาคทัณฑ์-ตัดเงินเดือน- ลดขั้นเงินเดือน 
ค) ให้ออก-ไล่ออก-ลดขั้นเงินเดือน-ภาคทัณฑ์-ตัดเงินเดือน 
ง) ไล่ออก- ให้ออก-ลดขั้นเงินเดือน-ตัดเงินเดือน-ภาคทัณฑ์ 
จ) ไล่ออก-ปลดออก-ลดขั้นเงินเดือน-ตัดเงินเดือน- ภาคทัณฑ์ 

664. การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจ านวนเท่าใด ของ
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ได้ 

ก) กึ่งหนึ่ง 
ข) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ค) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
ง) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ 
จ) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า 

665. ต าแหน่งใด เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ก) นายกรัฐมนตรี 
ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ค) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

666. ค าร้องขอให้พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ต้องมีรายละเอียดประกอบดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งต้องแสดงได้ว่ามีความประสงค์จะตราข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องใด 
ข) รายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อที่จะมีอ านาจด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเสนอและการพิจารณาข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น 
ค) บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ 
ง) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
จ) ชื่อ ที่อยู่ และลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อทุกคน 

667..นายโชคอ านวย กระท าการขัดขวางมิให้นายคมข าซึ่งเป็นเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนต าบล
แบ่งปันไปใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งปัน นายโชคอ านวยมีความผิดและอาจ
ได้รับโทษใด 

ก) ทั้งจ าทั้งปรับ 
ข) ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี 
ค) ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
ง) ข้อ ข. และ ข้อ ค. 
จ) ถูกทุกข้อ 

668. การยื่นค าร้องคัดค้านเพื่อให้ขีดฆ่าชื่อตนเองออกจากบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อร้องขอให้พิจารณาออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ต้องกระท าภายในระยะเวลาใด 

ก) ภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดประกาศรายชื่อ 
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ข) ภายในสิบวันนับแต่วันปิดประกาศรายชื่อ 
ค) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันปิดประกาศรายชื่อ 
ง) ภายในยี่สิบวันนับแต่วันปิดประกาศรายชื่อ 
จ) ภายในสามสิบวันนับแต่วันปิดประกาศรายชื่อ 

669.การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อให้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นจะต้องย่ืนต่อผู้ใด 
ก) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข) ผู้บริหารท้องถิ่น 
ค) ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ง) นายอ าเภอ 
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

670. ผู้ที่มีอ านาจในการพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข) นายอ าเภอ 
ค) ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ง) สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

671. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ก) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใดร่วมลงชื่อในการเข้าชื่อดังกล่าวโดยถูกต้องตาม

พระราชบัญญัตินี้แล้ว จะถอนการเข้าชื่อในภายหลังอีกมิได้ 
ข) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใดร่วมลงชื่อในการเข้าชื่อดังกล่าวโดยถูกต้องตามพระราช

บัญญัตินี้แล้ว ให้ถือว่าการเข้าชื่อนั้นมีผลสมบูรณ์ 
ค) ผู้เข้าชื่อร้องขอให้พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือใครก็ได้ ที่มีอายุ 18 ป ี
ง) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

672. ใครเป็นผู้ตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสารประกอบค าร้องขอออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ก) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค) ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ง) สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ) นายอ าเภอ 

673. ถ้าเห็นว่าเอกสารค าร้องข้อบัญญัติท้องถิ่นครบถ้วนแล้ว ให้ใครจัดให้มีการปิดประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อ
ดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และเขตชุมชนหนาแน่นในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น 

ก) ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ง) เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ) นายอ าเภอ 

674. ในกรณีที่ผู้ที่มีเป็นผู้มีชื่อในค าร้องข้อบัญญัติท้องถิ่นตามประกาศ โดยมิได้ร่วมเข้าชื่อด้วย ให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่น
ค าคัดค้านต่อผู้ใด 
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ก) นายอ าเภอ 
ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค) ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ง) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฉ) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

675. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ก) การพิจารณาออกข้อบัญญัติที่มีการเชื่อเสนอ ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมของสภาท้องถิ่นนั้น 
ข) ถ้ามีจ านวนผู้เข้าชื่อไม่ครบตามที่ระเบียบก าหนด ให้ผู้ตรวจสอบยกเลิกจัดให้มีการพิจารณาออกข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นต่อไป 
ค) ถ้ามีจ านวนผู้เข้าชื่อครบตามที่ระเบียบก าหนด ให้ผู้ตรวจสอบจัดให้มีการพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

ต่อไป 
ง) เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาคัดค้านแล้ว ให้ถือว่ารายชื่อของผู้เข้าชื่อที่ไม่มีการคัดค้านเป็นรายชื่อที่ถูกต้อง 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

676. ในกรณีที่ผู้ที่มีเป็นผู้มีชื่อในค าร้องข้อบัญญัติท้องถิ่นตามประกาศ โดยมิได้ร่วมเข้าชื่อด้วย ให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่น
ค าคัดค้าน เพื่อให้ขีดฆ่าชื่อตนเองออกจากบัญชีรายช่ือผู้เข้าชื่อดังกล่าวได้ภายในกี่วัน นับแต่วันปิดประกาศ 

ก) 7 วัน 
ข) 15 วัน 
ค) 20 วัน 
ง) 30 วัน 
จ) 45 วัน 

677.ถ้ามีชื่อในค าร้องข้อบัญญัติท้องถิ่นจ านวนไม่ครบ ให้ผู้มีอ านาจแจ้งให้ผู้แทนของผู้เข้าชื่อทราบ เพื่อ
ด าเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อเพิ่มเติมให้ครบภายในกี่วัน 

ก) 7 วัน 
ข) 15 วัน 
ค) 20 วัน 
ง) 30 วัน 
จ) 45 วัน 

678. จุดประสงค์หลักของพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก) ต้องการคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต รอบคอบ 
ข) ต้องการคุ้มครองหน่วยงานเอกชน 
ค) ต้องการคุ้มครองหน่วยงานของรัฐที่รับผลกระทบจากการฟ้องร้องของเอกชน 
ง) ต้องการคุ้มครองหน่วยงานรัฐ 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 

678. ถ้าศาลพิพากษายกฟ้อง เพราะเหตุที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่มิใช่ผู้รับผิดให้ขยายอายุความฟ้องร้อง
ไปนานเท่าใด 

ก) 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ค าพิพากษานั้นถึงที่สุด 
ข) 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ค าพิพากษานั้นถึงที่สุด 
ค) 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ค าพิพากษานั้นถึงที่สุด 
ง) 2 นับตั้งแต่วันที่ค าพิพากษานั้นถึงท่ีสุด 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 
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679. การกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายจะต้องฟ้องใคร 
ก) นายกรัฐมนตรี 
ข) เจ้าหน้าที่ 
ค) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ง) กระทรวงการคลัง 
จ) หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่สังกัดอยู่ 

680. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา แบ่งเขตเลือกตั้งเป็นสี่เขตเลือกตั้ง 
ข) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ถือเขตต าบลเป็นเขตเลือกตั้ง 
ค) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนคร แบ่งเขตเลือกตั้งเป็นสี่เขตเลือกตั้ง 
ง) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเขตอ าเภอเป็นเขตเลือกตั้ง 
จ) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสองเขตเลือกตั้ง 

681. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 เป็นพระราชบรมราชาภิเษกครั้งที่เท่าใด นับตั้งแต่รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี 

ก) ครั้งที่ 9 
ข) ครั้งที่ 10 
ค) ครั้งที่ 1 
ง) ครั้งที่ 11 
จ) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

682. กรณีการกระท าละเมิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นหน่วยงานใด เป็นหน่วยงานของ
รัฐท่ีต้องรับผิดถูกฟ้องร้องดังกล่าว 

ก) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ข) กรมการปกครอง 
ค) กระทรวงมหาดไทย 
ง) ส านักนายกรัฐมนตรี 
จ) กระทรวงการคลัง 

683. ถ้าการละเมิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานรัฐ ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก) ให้หักค่าสินไหมทดแทนออกด้วย 
ข) ไม่ต้องหักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออก 
ค) ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย 
ง) ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ข้อ ค. 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 

684. พนักงานส่วนท้องถิ่น ประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อใคร โดยยื่นล่วงหน้าก่อน
วันลาออกไม่น้อยกว่ากี่วัน 

ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด  / 30 วัน 
ข) ท้องถิ่นอ าเภอ / 15 วัน 
ค) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / 30 วัน 
ง) คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น / 30 วัน 
จ) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / 30 วัน 
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685. การเข้าชื่อร้องขอต่อใคร เพื่อด าเนินการให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

ก) นายอ าเภอ 
ข) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ง) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

686. ในตอนนี้(2562) ใครมีอ านาจออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญั ติ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

ก) นายกฤษฎา บุญราช  
ข) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ค) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
ง) ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต 
จ) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ 

687. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่เท่าใด 
ก) ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2549 
ข) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 
ค) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 
ง) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 
จ) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 

688.ใครเป็นผู้ก าหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรกนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ก) นายอ าเภอ 
ข) ท้องถิ่นจังหวัด 
ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

689.ในการประชุมครั้งแรกของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนับแต่ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหาร ส่วนจังหวัดจะต้องประชุมภายในกี่วัน 

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

690. กรณีที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งสองคนไม่
อยู่ในที่ประชุม จะด าเนินการอย่างไร 

ก) ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานในที่ประชุมไปพลางก่อน 
ข) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกกันขึ้นเองเป็นประธานในที่ประชุม 
ค) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเลื่อนการประชุม 
ง) ประชุมแต่ไม่สามารถลงมติในเรื่องใดๆ ได้ 
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จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 
691. กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามก าหนดนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ จะต้อง
ด าเนินการอย่างไร 

ก) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข) ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีให้มีค าสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ค) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีค าสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง) ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีให้มีค าสั่งยุบสภาและปลดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 

692. ผู้บริหารท้องถิ่น หมายถึงตามข้อใด 
ก) นายกอบต. 
ข) นายกอบต. และรองนายกอบต. 
ค) นายกอบต. และประธานสภาอบต. 
ง) นายอบต. และเลขานุการนายกอบต. 
จ) นายกอบต. และปลัดอบต. 

693. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) รองนายกอปท.มาจากการแต่งตั้งของนายกอปท. 
ข) นายกอปท.มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 
ค) ประธานสภาอปท.มาจากการเลือกตั้งทางอ้อม 
ง) ข้อ ข. และข้อ ง. 
จ) สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เลือกนายกอปท. 

694. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 
ก) ประธานสภาท้องถิ่นอภิปรายนายกอปท. โดยไม่ต้องลงจากที่นั่งประธาน 
ข) ประธานสภาท้องถิ่นออกเสียงลงคะแนนโดยต้องลงจากท่ีนั่งประธาน 
ค) การออกเสียงครั้งแรกประธานสภาท้องถิ่นต้องงดออกเสียงและวางตัวเป็นกลาง โดยจะออกเสียงก็ต่อเมื่อ

คะแนนเท่ากัน 
ง) ประธานสภาท้องถิ่นออกเสียงคะแนนได้ 2 ครั้ง เมื่อคะแนนเท่ากัน 
จ)  ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 

695. องค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งปัน ต้องการโอนงบประมาณจากหมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ เป็นอ านาจของใคร 

ก) นายอ าเภอ 
ข) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งปัน 
ค) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งปัน 
ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

696. ต าแหน่งใด เป็นผู้รักษาการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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ง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

697. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างน้อยกี่สมัย 
ก) หนึ่งสมัย 
ข) สองสมัย 
ค) สามสมัย 
ง) สี่สมัย 
จ) สองสมัยแต่ไม่เกินสี่สมัย 

698. ให้ใครควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย และเป็น
ผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ก) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ค) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

699. การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นอ านาจอนุมัติของ
ใคร  

ก) คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
ข) เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
ค) สภาท้องถิ่น 
ง) นายอ าเภอ 
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

700. ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้อใดกล่าว
ไม่ถูกต้อง 

ก) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
ข) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
ค) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
ง) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสามคน 
จ) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

701. สภาเทศบาลนครหรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาให้แบ่งเขตเทศบาลหรือเขตเมืองพัทยาเป็นกี่เขต
เลือกตั้ง 

ก) 2 เขต 
ข) 3 เขต 
ค) 4 เขต 
ง) 5 เขต 
จ) 6 เขต 

702. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด เขตอ าเภอ เขตเทศบาล เขตองค์การบริหารส่วนต าบล เขตต าบล 
หรือเขตหมู่บ้าน ให้ผู้ใดท าหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 

ก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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ค) นายกรัฐมนตรี 
ง) คณะรัฐมนตรี 
จ) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

703. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด เขตอ าเภอ เขตเทศบาล เขตองค์การบริหารส่วนต าบล เขตต าบล 
หรือเขตหมู่บ้าน ให้ผู้มีอ านาจท าหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในกี่วัน นับ
แต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

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

704. “Corpus Juris Civilis” เป็นชื่อของ 
ก) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย 
ข) กฎหมายสิบสองโต๊ะ 
ค) กฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
ง) ประมวลกฎหมายของพระเจ้าจัสติเนียน 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 

705. โทษในทางแพ่ง ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก) ปรับ 
ข) ริบทรัพย์สิน 
ค) กักขัง 
ง) จ าคุก 
จ) ใช้ค่าเสียหาย 

706. ที่มาของกฎหมายของประเทศที่ใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรมาจาก 
ก) ศาสนา 
ข) ค าพิพากษาของศาล 
ค) จารีตประเพณ ี
ง) ข้อ ก. และข้อ ค. 
จ) ถูกทุกข้อ  

707. ผู้มีอ านาจพิจารณาร่างพระราชก าหนดคือ 
ก) คณะรัฐมนตรี 
ข) รัฐสภา 
ค) รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชก าหนดนั้น 
ง) สภาผู้แทนราษฎร 
จ) นายกรัฐมนตรี 

708. มูลเหตุที่ท าให้เกิดที่มาจากฎหมายมาจาก 
ก) ศาสนา 
ข) จารีตประเพณ ี
ค) ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ง) ข้อ ก. และ ข้อ ค. 
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จ) ถูกทุกข้อ 
709. โทษในทางอาญาหมายถึง 

ก) กักกัน 
ข) ใช้ค่าเสียหาย 
ค) ยึดทรัพย์สิน 
ง) ริบทรัพย์สิน 
จ) ข้อ ก. และข้อ ง. 

710. ผู้ที่แบ่งความยุติธรรมออกเป็นความยุติธรรมที่เป็นธรรมชาติและความยุติธรรมที่เป็นแบบแผนคือ 
ก) เคลเซ่น 
ข) อริสโตเติล 
ค) กษัตริย์จัสติเนียน 
ง) มองเตสกิเออร์ 
จ) เพลโต 

711. กรณีเด็กเกิดนอกบ้าน มารดาของเด็กจะต้องแจ้งการเกิดของเด็กต่อนายทะเบียนท้องที่ๆ เด็กเกิดภายในกี่วัน 
ก) 7 วัน 
ข) 15 วัน 
ค) 24 วัน 
ง) 24 ชั่วโมง 
จ) 30 วัน 

712. กรณีการตายเกิดขึ้นในท้องที่ห่างไกล การเดินทางล าบาก ผู้พบเห็นการตายอาจแจ้งการตาย ณ ท้องที่ที่
ผู้ตายมีภูมิล าเนาอยู่ภายในกี่วัน 

ก) 7 วัน 
ข) 72 ชั่วโมง 
ค) 15 วัน 
ง) 24 ชั่วโมง 
จ) 30 วัน 

713. ข้อใดมิใช่ส่วนประกอบของสภาพบุคคล 
ก) ชื่อ 
ข) สัญชาติ 
ค) ฐานะ 
ง) ภูมิล าเนา 
จ) สถานะ 

714. นายส้มโออายุ 30 ปี ถูกศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ท าสัญญาให้นายโชคเช่าบ้านมีก าหนด 3 
ปี สัญญาเช่าเป็นไปข้อใด 

ก) โมฆียะ 
ข) โมฆะ 
ค) สมบูรณ์ 
ง) ข้อ ก. และข้อ ค.  
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 

715. นิติกรรมที่เป็นโมฆะ คือ 
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ก) ให้สัตยาบันได ้
ข) ผูกพันตามกฎหมายจนกว่าจะบอกล้าง 
ค) เสียเปล่า 
ง) ข้อ ก. และข้อ ค. 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 

716. นิติกรรมที่เป็นโมฆะ คือ 
ก) ให้สัตยาบันได ้
ข) เสียเปล่า 
ค) ผูกพันตามกฎหมายจนกว่าจะบอกล้าง 
ง) ข้อ ก. และข้อ ค. 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 

717. ใครเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก) คณะรัฐมนตรี 
ข) นายกรัฐมนตรี 
ค) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ง) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
จ) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

718. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
ข) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
ค) อายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
ง) เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
จ) ข้อ ค. และข้อ ง. 

719. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
ข) อายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
ค) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
ง) เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
จ) ข้อ ค. และข้อ ง. 

720. นายโชค ท างานในบริษัทเอกชน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง 
ได้กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกในหน้าที่ของคณะกรรมการ ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับผลแห่งละเมิดดังกล่าว  

ก) ผู้ถูกละเมิดต้องฟ้องบริษัทท่ีนายโชคท างานอยู่ 
ข) ผู้ถูกกระท าละเมิดฟ้องรัฐวิสาหกิจนั้นได้ เพราะนายโชค เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจนั้น 
ค) ผู้ถูกละเมิดต้องฟ้องกระทรวงการคลัง เพราะกฎหมายถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ ต้องรับ

ผิด 
ง) ผู้ถูกท าละเมิดไม่สามารถฟ้องรัฐวิสาหกิจนั้นได้ เนื่องจากไม่ได้สังกัดรัฐวิสาหกิจนั้น ฟ้องเฉพาะได้เฉพาะตัว

นายโชค 
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จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 
721. ใครมีหน้าที่เสนอร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ก) เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
ข) ผู้บริหารท้องถิ่น 
ค) สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าชื่อกันเกินสองในสาม 
ง) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
จ) ประธานสภาองค์กรปกครองท้องถิ่น 

722. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ต าแหน่งใดเป็นผู้รักษาการ 

ก) นายกรัฐมนตรี 
ข) ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ค) รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ง) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
จ) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

723. ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวหรือไม่ให้ความสะดวกพอสมควรต่อการไปใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียงของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษตามข้อใด ของพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

ก) จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
ข) จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
ค) จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
ง) จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
จ) จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

724. ผู้ใดมีอ านาจออก ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

ก) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ง) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
จ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

725. รองประธานสภาต าบลใครเป็นผู้แต่งตั้งจากสมาชิกสภาต าบลตามมติของสภาต าบล 
ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข) ประธานสภาต าบล 
ค) ท้องถิ่นจังหวัด 
ง) ท้องถิ่นอ าเภอ 
จ) นายอ าเภอ 

726. การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพื่อตามข้อใด 
ก) ความคุ้มค่า 
ข) ประโยชน์สุขของประชาชน 
ค) การมีส่วนร่วม 
ง) บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
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จ) การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 
727. เมื่อได้ช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลภายในกี่วัน นับแต่วันที่
มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

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

728. ใครเป็นผู้ต้องก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นครั้งแรก 

ก) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ค) ท้องถิ่นจังหวัด 
ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

729. ผู้มีอ านาจตามกฎหมายต้องก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นครั้งแรก ภายในกี่วัน ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 

ก) 15 วัน  
ข) 15 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง 
ค) 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง) 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง 
จ) 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

730. เมื่อต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลง
เพราะเหตุอ่ืนใด นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือมีการยุบสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี แทนต าแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง 

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

731. ข้อใดไม่ใช่ประธานสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

ก) ประธานสภาเทศบาล 
ข) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ค) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง) ประธานสภาเมืองพัทยา 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

732. การแบ่งส่วนราชการภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะต้องตราเป็นกฎหมายใด 
ก) ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย 
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ข) พระราชบัญญัติ 
ค) พระราชกฤษฎีกา 
ง) กฎกระทรวง 
จ) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

733. ข้อใด มิใช่ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก) การบริหารงบประมาณ 
ข) การบริงานบุคคล 
ค) การก าหนดนโยบาย 
ง) การป้องกันประเทศ 
จ) ทุกข้อเป็นความอิสระทุกข้อ 

734. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจ านวนเท่าใด ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็น
ว่าสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ก) กึ่งหนึ่ง 
ข) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ค) สองในสาม 
ง) สามในสี่ 
จ) ไม่น้อยกว่าสามในสี่ 

735. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลง เม่ือสภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง โดยเห็นว่ามีความ
ประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบาลหรือกระท าการอันเสื่อมเสีย
ประโยชน์ของสภาเทศบาล โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจ านวนเท่าใด ของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงเท่าใด ของจ านวนสมาชิกสภา
เทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติ 

ก) ไมน่้อยกว่ากึ่งหนึ่ง / เกินก่ึงหนึ่ง 
ข) กึ่งหนึ่ง / เกินกึ่งหนึ่ง 
ค) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม / ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
ง) หนึ่งในสาม / สามในสี่ 
จ) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม / ไม่น้อยกว่าสามในสี่ 

736. ให้เทศบาลเป็นไปตามข้อใด มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 และกฎหมายอ่ืน 

ก) องค์กรอิสระ 
ข) ทบวง 
ค) ทบวงการเมือง 
ง) สหการเมือง 
จ) กรม 

737. เม่ือมีการจัดตั้งเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
หรือกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามข้อใดนับแต่วันที่ได้จัดตั้งเป็น
เทศบาล 

ก) สามสิบสิบวัน 
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ข) สี่สิบห้าวัน 
ค) ภายในสี่สิบห้าวัน 
ง) หกสิบวัน 
จ) ภายในหกสิบวัน 

738. ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ใครซึ่ งด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันที่จัดตั้งเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
ปลัดเทศบาล และให้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเท่าที่จ าเป็นได้ เป็นการชั่วคราว จนถึงวันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

ก) นายอ าเภอ 
ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ง) ปลัดเทศบาลที่อยู่ข้างเคียง 
จ) ปลัดอ าเภอที่นายอ าเภอแต่งตั้ง 

739. ข้อใดต่อไปนี้ ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหม่ืน
คนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562  

ก) เทศบาล 
ข) เทศบาลต าบล 
ค) เทศบาลเมือง 
ง) เทศบาลนคร 
จ) เมืองพัทยา 

740. องค์การเทศบาลประกอบด้วยข้อใดต่อไปนี้  
ก) สภาเทศบาลต าบล สภาเทศบาลเมือง สภาเทศบาลนคร และนายกเทศมนตรี 
ข) สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 
ค) นายกเทศมนตรี และสภาเทศบาล 
ง) สภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และส่วนราชการต่างๆ 
จ) สภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 

741. สมาชิกสภาเทศบาลลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อใคร 
ก) นายกเทศมนตรี 
ข) ประธานสภาเทศบาล 
ค) ปลัดเทศบาล 
ง) นายอ าเภอ 
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

742. ใครต้องก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ภายในกี่วันนับแต่วันประกาศผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจ านวนแล้ว และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรอง
ประธานสภาเทศบาล 

ก) นายกเทศมนตรี / 15 วัน 
ข) นายอ าเภอ / 15 วัน 
ค) ปลัดเทศบาล / 15 วัน 
ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด / 15 วัน 
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด / 30 วัน 
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743. นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภา
เทศบาลได้ โดยในกรณีเทศบาลนครให้แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันเท่าใด 

ก) 2 คน 
ข) 3 คน 
ค) ไม่เกิน 3 คน 
ง) 5 คน 
จ) ไม่เกิน 5 คน 

744. บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
ข) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง  
ค) ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งภายในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเดียวกัน อันท าให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่าหนึ่งปีนับถึง
วันเลือกตั้ง ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้ง
สุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

ง) อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 

**ข้อ 744 น่าออกข้อสอบมาก ต้องจ าดีๆ เป็นกฎหมายที่ออกใหม่ บังคับใช้กับท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
หมวด 4 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                    
มาตรา 38  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
    (1) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
    (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง 
    (3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง และ 
    (4) คุณสมบัติอื่นตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งภายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเดียวกัน อันท าให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวัน
เลือกตั้ง ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
 

745. ภายในกี่วัน นับจากวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งหลักฐานที่
เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตามพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ก) 15 วัน 
ข) 30 วัน 
ค) 45 วัน 
ง) 60 วัน 
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จ) 90 วัน 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
     มาตรา 62  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อม
ทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
    ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปิดประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายตามวรรคหนึ่งไว้ ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร 
   รายละเอียดและวิธีการจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
746. ห้ามมิให้ผู้ใดท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร นับตั้งแต่
เวลา 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ก) นับตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา 
ข) นับตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา 
ค) นับตั้งแต่เวลา 15.00 นาฬิกา 
ง) นับตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกา 
จ) นับตั้งแต่เวลา 20.00 นาฬิกา 

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
     มาตรา 70  ห้ามมิให้ผู้ใดท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้ สมัคร 
นับตั้งแตเ่วลา 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 

 
747. ในวันเลือกตั้งให้เปิดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลาใด ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ก) 08.00 น. – 12.00 น. 
ข) 08.30 น. – 15.00 น. 
ค) 08.00 น. - 17.00 น. 
ง) 08.30 น. – 17.00 น. 
จ) 08.30 น. – 17.30 น. 

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
     มาตรา 78  ในวันเลือกตั้งให้เปิดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 17.00 นาฬิกา 
แต่ในกรณีที่เห็นสมควรเพ่ือประโยชน์ในการจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อย คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดเวลา
การออกเสียงลงคะแนนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ แต่ต้องมีเวลาการออกเสียง
ลงคะแนนไม่น้อยกว่าเจ็ดชั่วโมง 

 
748. ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในอ าเภอเดียวกัน ให้ก าหนดสถานที่
นับคะแนนที่ใด 

ก) ภายในต าบลนั้น 
ข) ภายในอ าเภอนั้น 
ค) ภายในเขตท้องที่นั้น 
ง) ภายในเขตเทศบาลนั้น 
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จ) ภายเขตเมืองพัทยา 
749. ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับเลือกตั้งต่อเม่ือได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเท่าใดของจ านวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ก) ร้อยละ 10 
ข) ร้อยละ 25 
ค) ร้อยละ 50 
ง) ร้อยละ 60 
จ) ร้อยละ 75 

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
      มาตรา 111  ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเท่ากับจ านวนผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขต
เลือกตั้งนั้น หรือในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับเลือกตั้งต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น และมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด 
  ในกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศให้มีการเลือ กตั้ง
ใหม่ และด าเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งรายเดิมทุกรายซึ่งไม่ได้คะแนน
มากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่ 
 

 
750. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้สมัคร มีสิทธิยื่นคัดค้านต่อใคร ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งท่ีตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือ
ที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ง) ประธานกรรมการนับคะแนน 
จ) ศาล 

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
      มาตรา 113  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้สมัคร มีสิทธิยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าการเลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่
ชอบด้วยกฎหมาย 
    ผู้มีสิทธิยื่นคัดค้านการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งอาจยื่นคัดค้านได้ตั้งแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงสามสิบ
วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง เว้นแต่ 
   (1) การคัดค้านเพราะเหตุตามมาตรา 60 หรือมาตรา 62 ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ
แต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 
   (2) การคัดค้านเกี่ยวกับการนับคะแนนให้คัดค้านในระหว่างเวลาที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ หรือในกรณีคัดค้าน
การรวมคะแนน ให้คัดค้านก่อนประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง 
    เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับค าคัดค้านการเลือกตั้งให้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนเพ่ือหาข้อเท็จจริง
โดยพลัน และพิจารณาด าเนินการตามหมวดนี้ แล้วแต่กรณีต่อไป  ทั้งนี้ การยื่นค าคัดค้านการเลือกตั้งและการ
พิจารณาให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
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751. ใครเป็นประธานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ก) นายกรัฐมนตรี 
ข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย 
ง) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมาย 
จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

752. ต าแหน่งใดไม่ได้เป็นคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ก) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ข) เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
ค) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  
ง) อธิบดีกรมบัญชีกลาง  
จ) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

753. เม่ือมีการจัดตั้งเทศบาล ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้จัดตั้งเทศบาล  

ก) 15 วัน 
ข) 30 วัน 
ค) 45 วัน 
ง) 60 วัน 
จ) 90 วัน 

754. ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ผู้ใดซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันที่ จัดตั้งเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเท่าที่จ าเป็นได้เป็นการชั่วคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

ก) นายอ าเภอ 
ข) ปลัดเทศบาล 
ค) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ง) ปลัดอ าเภอประจ าต าบล 
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

755. กรณีที่สภาเทศบาลมีการประชุมครั้งแรกได้ตามก าหนด แต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้ ข้อใดกล่าว
ถูกต้อง 

ก) นายอ าเภออาจเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีค าสั่งยุบสภาเทศบาล 
ข) ปลัดเทศบาลอาจเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีค าสั่งยุบสภาเทศบาล 
ค) นายกเทศมนตรีอาจเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีค าสั่งยุบสภาเทศบาล 
ง) ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยให้มีค าสั่งยุบสภาเทศบาล 
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีค าสั่งยุบสภาเทศบาล 

756. คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนกี่คน ซึ่ง
คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน
ระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านอ่ืน ที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

ก) 3 คน 
ข) ไม่เกิน 3 คน 
ค) 6 คน 
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ง) ไม่เกิน 6 คน 
จ) เก้าคน 

757. ใครเป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น คนปัจจุบัน 
ก) นายปริญญา นาคฉัตรีย์ 
ข) นายจรินทร์ จักกะพาก 
ค) นายประยูร พรหมพันธุ์ 
ง) นายอาษา เมฆสวรรค์ 
จ) นายพงศ์โพยม วาศภูติ 

758. ข้อใดไม่ได้เป็นคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ข) ปลัดกระทรวงคมนาคม 
ค) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ง) ปลัดกระทรวงการคลัง 
จ) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

759. ใครไม่ได้เป็นคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ 
ข) นายดิสทัต โหตระกิตย์ 
ค) นางเมธินี เทพมณี    
ง) นายทศพร ศิริพันธ์ 
จ) นายเชื้อ ฮั่นจินดา  

760. ในกรณีที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่หนึ่ง ด าเนินการอย่างไร 

ก) รักษาราชการแทน 
ข) ปฏิบัติราชการแทน 
ค) ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ง) ปฏิบัติงานแทน 
จ) ปฏิบัติการแทน 

761. เม่ือต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลง
เพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี แทนต าแหน่งที่ว่างตามข้อใด 

ก) ภายในเจ็ดวัน 
ข) ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง 
ค) ภายในสิบห้าวัน 
ง) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง 
จ) ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง 

762. เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือประโยชน์ของประเทศเป็น
ส่วนรวม ใครจะรายงานเสนอความเห็นต่อใครเพื่อยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้ 

ก) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด / ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด / ผู้ว่าราชการจังหวัด 
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ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด / นายกรัฐมนตรี 
จ) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

763. ในกรณีที่ต าแหน่งใดต่อไปนี้ ละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ 
หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดจะด าเนินการสอบสวนก็ได้ ข้อใด
กล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ค) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง) รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

764. ถ้าหากผลการสอบสวนปรากฏว่ารองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีพฤติการณ์เช่นนั้นจริง ให้ผู้
มีอ านาจเรื่องดังกล่าวเสนอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายใช้ดุลพินิจสั่งให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ้นจากต าแหน่ง ค าสั่งของใครให้เป็นที่สุด 

ก) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

765. ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่งเพิกถอนมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมิใช่ข้อบัญญัติได้ ในกรณีที่
ปรากฏว่ามตินั้นฝ่าฝืนกฎหมาย กฎหรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หรือเป็นมติที่นอกเหนืออ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ค าสั่งเพิกถอนมติของผู้ว่าราชการจังหวัดต้องแสดงเหตุผลของการเพิกถอนมตินั้น 
และต้องกระท าภายในกี่วัน นับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ 

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

766. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ เพื่อการนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอ านาจสั่งสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือสั่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติการในทางท่ีอาจน ามาซึ่งความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกระท าการฝ่า
ฝืนกฎหมาย กฎ หรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยับย้ังการปฏิบัติการดังกล่าว
ไว้เป็นการชั่วคราวได้ แล้วให้รายงานรัฐมนตรีภายในกี่วัน นับแต่วันที่ออกค าสั่ง 

ก) 7 วัน 
ข) 15 วัน 
ค) 30 วัน 
ง) 45 วัน 
จ) 60 วัน 
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767. น้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกัน หรือก๊าซปิโตรเลียมที่ ใช้เป็นเชื้อเพลิง
ส าหรับรถยนต์ โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินลิตรละเท่าใด ส าหรับน้ ามันและกิโลกรัมละไม่เกินเท่าใดส าหรับก๊าซ
ปิโตรเลียม 

ก) ห้าสตางค์ / ห้าสตางค์ 
ข) สิบสตางค์ / สิบสตางค์ 
ค) ห้าสตางค์ / สิบสตางค์ 
ง) สิบสตางค์ / ยี่สิบสตางค์ 
จ) สิบสตางค์ / ยี่สิบห้าสตางค์ 

768. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนเท่าใด ของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติ 

ก) กึ่งหนึ่ง 
ข) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ค) หนึ่งในสาม 
ง) ไม่น้อยหนึ่งในสาม 
จ) ไม่น้อยกว่าสองในสาม 

769. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นใน
ปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติ ให้ยื่นต่อประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดวันส าหรับการอภิปรายทั่วไป ซึ่งต้อง
ด าเนินการตามข้อใด นับแต่วันที่ได้รับญัตติ แล้วแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ 

ก) ไม่เร็วกว่าสามวัน และไม่ช้ากว่าเจ็ดวัน 
ข) ไม่เร็วกว่าเจ็ดวัน และไม่ช้ากว่าสิบห้าวัน 
ค) ไม่เร็วกว่าห้าวัน และไม่ช้ากว่าสิบห้าวัน 
ง) ไม่เร็วกว่าสิบห้าวัน และไม่ช้ากว่าสามสิบวัน 
จ) ไม่เร็วกว่าสามสิบวัน และไม่ช้ากว่าสี่สิบห้าวัน 

770. เม่ือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดลง เพราะขาดคุณสมบัติ ให้ใคร
สอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว ค าวินิจฉัยให้เป็นที่สุด 

ก) ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ง) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
จ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

771. ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอายุตามข้อใด 
ก) 30 ปีขึ้นไป 
ข) 30 ปีบริบูรณ ์
ค) ไม่ต่ ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ 
ง) 35 ปีบริบูรณ ์
จ) ไม่ต่ ากว่า 35 ปีบริบูรณ์ 
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772. ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใครก าหนด 

ก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ข) คณะรัฐมนตรี 
ค) นายกรัฐมนตรี 
ง) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

773. ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละตามข้อใด 

ก) สองปี  
ข) สองปี และอาจได้รับการสรรหาเป็นกรรมการอีกได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
ค) สามปี และอาจได้รับการสรรหาเป็นกรรมการอีก 
ง) สี่ปี และอาจได้รับการสรรหาเป็นกรรมการอีก 
จ) สี่ปี และอาจได้รับสรรหาเป็นกรรมการอีกได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

774. ให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวนการก าหนดอ านาจ
และหน้าที่และการจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายหลังที่ได้ด าเนินการตามแผนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว โดยต้องพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาเท่าใด นับแต่วันที่มี
การก าหนดอ านาจและหน้าที่หรือวันที่มีการจัดสรรรายได้ 

ก) ไม่เกิน 2 ปี 
ข) 4 ปี  
ค) ไม่เกิน 4 ปี 
ง) 5 ปี 
จ) ไม่เกิน 5 ปี 

775. ให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการและรายงานให้ใครทราบทุกปี และกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคไม่อาจด าเนินการตามแผนปฏิบัติการได้
ให้คณะกรรมการรายงานให้ทราบปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไขด้วย 

ก) นายกรัฐมนตรี 
ข) คณะรัฐมนตรี 
ค) รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

776. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละเท่าใดของ
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 

ก) ร้อยละ 5 
ข) รอ้ยละ 10 
ค) ร้อยละ 20 
ง) ร้อยละ 25 
จ) ร้อยละ 35 

777. ต าแหน่งใดเป็นเลขานุการคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 



 

 ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

ข) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ค) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งได้รับมอบหมาย 
ง) หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
จ) ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

778. คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อใครคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละกี่ครั้ง 

ก) นายกรัฐมนตรี / 1 ครั้ง 
ข) นายกรัฐมนตรี / 2 ครั้ง 
ค) คณะรัฐมนตรี / 1 ครั้ง 
ง) คณะรัฐมนตรี / 2 ครั้ง 
จ) รัฐบาล / 1 ครั้ง 

779. ใครเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น คนปัจจุบัน 

ก) นายสันติธร  ยิ้มละมัย 
ข) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ 
ค) นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส 
ง) นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย 
จ) นายกฤติธาดา  จารุสกุล 

780. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้าคน 
ข) ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเมืองพัทยาหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง

ขึ้นรวมสองคน 
ค) ผู้บริหารเทศบาลห้าคน 
ง) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสองคน 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

781. รองประธานสภาเทศบาลว่างลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๐ ทวิ ให้ใครเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
ขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างตามข้อใด นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 

ก) ประธานสภาเทศบาล / ภายใน 15 วัน 
ข) สภาเทศบาล / 15 วัน 
ค) สภาเทศบาล / ภายใน 15 วัน 
ง) นายกเทศมนตรี / ภายใน 15 วัน 
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด / ภายใน 15 วัน 

782. สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในต าแหน่งได้คราวละเท่าใด ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 
ก) 4 ปี 
ข) 4 ปีนับแต่วันสมัครรับเลือกตั้ง 
ค) 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
ง) 4 ปีนับแต่วันคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลเลือกตั้ง 
จ) 4 ปีนับแต่วันประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก 
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783. เม่ือมีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้นายกองค์การส่วนต าบลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในกี่วัน 
นับแต่วันที่การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

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

784. ใครเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย และเป็น
ผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ก) นายสุดรุ่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข) นายสุดโต่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ค) นายสุดโปร่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ง) นายฟันธง นายอ าเภอ 
จ) นายลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัด 

785. การลงโทษทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ท าโดยวิธีการใด 
ก) ท าเป็นข้อบัญญัติ 
ข) ท าเป็นระเบียบ 
ค) ท าเป็นข้อบังคับ 
ง) ท าเป็นประกาศ 
จ) ท าเป็นค าสั่ง 

786. โทษทางวินัยท่ีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง คือข้อใด 
ก) ตัดเงินเดือน 
ข) ลดขั้นเงินเดือน 
ค) ภาคทัณฑ์ 
ง) ไล่ออก 
จ) ปลดออก ไล่ออก 

787. ข้อใดถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ก) การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา 
ข) การเปิดเผยความลับของทางราชการ 
ค) การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
ง) การดูหมิ่นเหยียดหยาม กดข่ีหรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง 
จ) ข้อ ค. และข้อ ง. 

788. เม่ือปรากฏว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมูลกระท าผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้
ผู้บังคับบัญชาด าเนินการอย่างไร 

ก) ท าค าสั่งพักราชการทันที 
ข) ท าค าสั่งให้ย้ายออกจากพ้ืนที่ 
ค) ท าค าสั่งให้ออกจากราชการทันที 
ง) ท าค าสั่งลงโทษทันที 
จ) ด าเนินการทางวินัยทันที 
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789. เม่ือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว ให้เสนอผู้มีอ านาจตามกฎหมายเพื่อขออนุมัติ และให้ผู้มีอ านาจตาม
กฎหมายพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 

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

790.โครงการผันน้ าจากอ่างเก็บน้ าของเขื่อนสตึงนัม ที่อยู่ในพื้นที่ตามข้อใด 
ก) ประเทศพม่า 
ข) ประเทศมาเลเซีย 
ค) ประเทศกัมพูชา 
ง) ประเทศลาว 
จ) ประเทศไทย 

791. วันต่อต้านคอรัปชั่นแห่งชาติ ตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปี 
ก) 6 มิถุนายน 
ข) 6 กันยายน 
ค) 10 กันยายน 
ง) 5 ธันวาคม 
จ) 10 ธันวาคม 

792. “แบตเตอรีแห่งอาเซียน” หมายถึงประเทศใดต่อไปนี้ 
ก) ประเทศพม่า 
ข) ประเทศกัมพูชา 
ค) ประเทศมาเลเซีย 
ง) ประเทศลาว 
จ) ประเทศไทย 

793.  การลาแบ่งออก เป็นกี่ประเภท 
ก) 5 ประเภท 
ข) 7 ประเภท 
ค) 9 ประเภท 
ง) 11 ประเภท 
จ) 12 ประเภท 

794. ส าหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธิน าวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับลา
พักผ่อนในปีปัจจุบันได้ตามข้อใด 

ก) 20 วัน 
ข) ไม่เกิน 20 วันท าการ 
ค) 30 วัน 
ง) 30 วันท าการ 
จ) ไม่เกิน 30 ท าการ 
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795. ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจ าปี หรือลาพักผ่อนประจ าปีแล้วแต่ไม่ครบ 10 วันท าการ  ให้
สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมกับปีต่อๆไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้อง
เป็นไปตามข้อใด 

ก) 20 วัน 
ข) ไม่เกิน 20 วันท าการ 
ค) 30 วัน 
ง) 30 วันท าการ 
จ) ไม่เกิน 30 ท าการ 

796. การลาแบ่งออกเป็นประเภทดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
ข) การลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านจิตใจ ด้านอาชีพ 
ค) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
ง) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
จ) การลาติดตามคู่สมรส 

797. การลาป่วยตั้งแต่กี่วัน ต้องมีใบรับรอของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจ าเป็นหรือสมควรผู้มีอ านาจอนุญาตจะสั่งให้ไปใช้ใบรับรองแพทย์
อ่ืนซึ่งผู้มีอ านาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ 

ก) 3 วัน 
ข) 7 วันขึ้นไป 
ค) 15 วันขึ้นไป 
ง) 30 วัน 
จ) 30 วันขึ้นไป 

798. พนักงานส่วนต าบลใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ถูกประทุษร้ายเพราะ
กระท าการตามหน้าที่ จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ หากพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้า
รับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ หรือที่จ าเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่
ประสงค์จะลาได้ตามข้อใด 

ก) 90 วัน 
ข) 3 เดือน 
ค) 6 เดือน 
ง) 12 เดือน 
จ) ไม่เกิน 12 เดือน 

799. พนักงานส่วนต าบลซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีคลอดบุตรให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายในกี่วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร 
และให้มีสิทธิลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ตามข้อใด 

ก) 3 วัน / ไม่เกิน 15 วันท าการ 
ข) 30 วัน / ไม่เกิน 15 วันท าการ 
ค) 30 วัน / ไม่เกิน 15 วันท าการ 
ง) 90 วัน / ไม่เกิน 15 วันท าการ 
จ) 90 วัน / ไม่เกิน 90 วันท าการ 
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800.ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งใครคนหนึ่งในจังหวัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
ก) ข้าราชการในสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
ข) ท้องถิ่นจังหวัด 
ค) ปลัดเทศบาล 
ง) ท้องถิ่นอ าเภอ 
จ) ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล 

801. ก าหนดจ านวน และอัตราต าแหน่ง อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ส าหรับพนักงานเทศบาล เป็นอ านาจของคณะกรรมการใด 

ก) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
ข) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
ค) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ง) คณะกรรมการข้าราชการและพนักงานเทศบาล 
จ) คณะกรรมการพนักงานเทศบาลก าหนดมาตรฐานกลาง 

802. การออกค าสั่งแต่งตั้ง และการให้พนักงานงานเทศบาลพ้นจากต าแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากข้อใด
ก่อน 

ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
ค) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ง) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
จ) คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

803. ข้อใดเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
ก) ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน 

การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ข) ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย 
ค) ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการให้ออกจากราชการ 
ง) ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 

804. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 9 คน 
ข) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กรรมการจากผู้แทนเทศบาลจ านวน 9 คน 
ค) คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเลขานุการ 
ง) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
จ) คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา ผู้แทนเมืองพัทยาจ านวน 4 คน 

805. คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล ต าแหน่งใดไม่ได้เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
ก) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ข) อธิบดีกรมการแพทย์ 
ค) อธิบดีกรมอนามัย 
ง) อธิบดีโยธาธิการและผังเมือง 
จ) อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
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806. ต าแหน่งใดเป็นประธานของคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล 
ก) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
จ) นายกรัฐมนตรี 

807. คณะกรรมการใด ไม่มีตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ก) คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
ค) คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
ง) คณะกรรมการกลางพนักงานเมืองพัทยา 
จ) มีทุกคณะที่กล่าวมา 

808. กรรมการอ่ืนของคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล ซึ่งใครแต่งตั้งอีกตามข้อใด 
ก) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / 5 คน 
ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย / 5 คน 
ค) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย / 5 คน 
ง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย / ไม่เกิน 5 คน 
จ) คณะรัฐมนตรี / ไม่เกิน 5 คน 

809. ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนและเงินค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และ
ลูกจ้าง ที่น ามาจากเงินรายได้ ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้อ่ืนใดนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะ
ก าหนดสูงกว่าร้อยละเท่าใด ของเงินงบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ 

ก) ร้อยละ 20 
ข) ร้อยละ 25 
ค) ร้อยละ 30 
ง) ร้อยละ 35 
จ) ร้อยละ 40 

810. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อใด
กล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) ผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งคัดเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน 
ข) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน 
ค) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

811. ต าแหน่งใด เป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ก) ท้องถิ่นจังหวัด 
ข)  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค)  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย 
ง)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จ)   ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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812 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วยต าแหน่งต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) ผู้อ านวยส านักงบประมาณ  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ค) อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
ง) เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
จ) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

813. ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นอยู่ในส่วนราชการใด 
ก) ส านักนายกรัฐมนตรี 
ข) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ค) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ง) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
จ) กองการเจ้าหน้าที ่  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

814. ให้ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีวาระอยู่ในต าแหน่งตามข้อใด 
ก) คราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และอาจได้รับการคัดเลือกอีก 
ข) คราวละห้าปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และอาจได้รับการคัดเลือกอีก 
ค) คราวละห้าปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
ง) คราวละหกปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และอาจได้รับการคัดเลือกอีก 
จ) คราวละหกปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

815. ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเปลี่ยนจากระบบซีเป็นระบบแท่ง มีผลใช้บังคับตั้งแต่เม่ือใด 
ก) วันที่ 1 มกราคม 2557 
ข)  วันที่  1 มกราคม 2558 
ค)  วันที่ 1 มกราคม 2559 
ง)  วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
จ)  วันที่ 2 มกราคม 2559 

816. ระบบจ าแนกต าแหน่ง (ระบบแท่ง) ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็นกี่แท่ง 
ก) 1 แท่ง 
ข) 2 แท่ง 
ค) 3 แท่ง 
ง) 4 แท่ง 
จ) 5 แท่ง 

817. ข้อใดคือประเภทต าแหน่ง (ระบบแท่ง) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก) ประเภทวิชาการ 
ข) ประเภทบริหารท้องถิ่น 
ค) ประเภทอ านวยการท้องถิ่น 
ง) ประเภททั่วไป 
จ) ถูกทุกข้อ 

818. ข้อใดคือระดับของต าแหน่งประเภทวิชาการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ก) ระดับต้น 
ข) ระดับอาวุโส 
ค) ระดับเชี่ยวชาญ 
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ง) ระดับช านาญงาน 
จ) ระดับปฏิบัติงาน 

819. ข้อใดคือระดับของต าแหน่งประเภทท่ัวไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก) ระดับเชี่ยวชาญ 
ข) ระดับช านาญการพิเศษ 
ค) ระดับช านาญการ 
ง) ระดับปฏิบัติงาน 
จ) ระดับปฏิบัติการ 

820. กองทุนหมู่บ้าน หมายความว่า ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 
ก) กองทุนหมู่บ้าน 
ข) กองทุนชุมชนเมือง 
ค) กองทุนต าบล 
ง) กองทุนหมู่บ้าน กองทุนต าบล 
จ) กองทุนชุมชนเมือง กองทุนหมู่บ้าน 

821. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นความหมายของการพึ่งตนเอง 
ก) นายชวนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ข) นายเฉลิมชอบวิจารณ์คนอ่ืนและยกตัวอย่างให้เห็น 
ค) พลประยุทธ์ขอความช่วยเหลือเมื่อท าสิ่งนั้นไม่ได้ 
ง) นายประวิทย์มีความมั่นใจว่าตนเองเก่ง 
จ) นายธนาธรท าทุกอย่างด้วยตนเองแม้จะท าไม่ได้ดี 

823. เกษตรทฤษฎีใหม่แบ่งพื้นที่ท ากินตามข้อใด 
ก) ปลูกข้าว / ปลูกอ้อย / ปลูกข้าวโพด / ที่อยู่ 
ข) ขุดสระน้ า / ปลูกพืช / ปลูกข้าว / ที่อยู่ 
ค) ขุดสระน้ า / ปลูกข้าว / ปลูกอ้อย / ที่อยู่ 
ง) ปลูกข้าว / เลี้ยงปลา / ปลูกอ้อย / ที่อยู่ 
จ) ปลูกข้าว / เลี้ยงสัตว์ / ปลูกข้าว / ที่อยู่ 

824. บริษัทใด เป็นผู้ด าเนินการติดตั้ง “โครงการเน็ตประชารัฐ” ตามนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ก) TOT 
ข) AI 
ค) 3BB 
ง) True 
จ) AIS 

825.  กองทุนหมู่บ้านที่จดทะเบียนมีฐานะตามข้อใด 
ก) นิติบุคคล 
ข) ธนาคารหมู่บ้าน 
ค) SME 
ง) บริษัท 
จ) สหกรณ ์

826. หน่วยงานใด ที่เป็นผู้ออกระเบียบงานสารบรรณ 
ก) กระทรวงมหาดไทย 
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ข) กระทรวงการคลัง 
ค) คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ง) ส านักนายกรัฐมนตรี 
จ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

827. จปฐ. (2560 -2564) มีกี่ตัวช้ีวัด 
ก) 18 ตัวชี้วัด 
ข) 30 ตัวชี้วัด 
ค) 31 ตัวชี้วัด 
ง) 35 ตัวชี้วัด 
จ) 40 ตัวชี้วัด 

828. จปฐ. (2560 -2564) มีกี่หมวด 
ก) 2 หมวด 
ข) 3 หมวด 
ค) 5 หมวด 
ง) 7 หมวด 
จ) 9 หมวด 

829. ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี จ าแนกออกเป็นกี่ระดับ 
ก) 5 ระดับ 
ข) 4 ระดับ 
ค) 2 ระดับ 
ง) 3 ระดับ 
จ) 10 ระดับ 

830. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนเขตละกี่คน 
ก) 2 คน 
ข) 1 คน 
ค) 3 คน 
ง) 4 คน 
จ) 6 คน 

831. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้
ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน ให้ด าเนินการตามข้อใด 

ก) หนังสือ 
ข) หนังสือประกาศให้ประชาชนทราบ 
ค) ลายลักษณ์อักษร 
ง) ค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ 
จ) ลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนทราบ 

832. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุด ให้ใครสอบสวนให้แล้วเสร็จตาม
กฎหมาย (มาตรา 64) 
 ก) นายอ าเภอ     ข) ท้องถิ่นจังหวัด 

ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด    ง) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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จ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
833. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
โดยฉบับที่ 7 บังคับใช้เมื่อใด 

ก) 16 เมษายน 2562    ข) 17 เมษายน 2562 
ค) 18 เมษายน 2562    ง) 19 เมษายน 2562 
จ) 20 เมษายน 2562 

834. ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ และเมื่อ
ได้ด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกพ้นระยะเวลาตามข้อใด  

ก) 1 วาระ    ข) 2 ปี 
ค) 4 ปี     ง) 1 วาระ นับแต่นายกอบต. คนเดิมพ้นจากต าแหน่ง 
จ) 4 ปี นับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง 

835. ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมี 1 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกี่คน (มาตรา 45/1) 

ก) 3 คน     ข) 6 คน 
ค) เขตเลือกตั้งละ 2 คน    ง) เขตเลือกตั้งละ 3 คน 
จ) เขตเลือกตั้งละ 4 คน 

836. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ในส่วนของฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ที่
แก้ไขเพิ่มใหม่ ได้เพิ่มอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเรื่องใด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง (มาตรา 67) 

ก) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
ข) การดูแลการจราจร  
ค) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ง) การจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพ่ือความเสมอ

ภาคทางการศึกษา 
จ) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน 

837. ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมี 2 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตละกี่คน (มาตรา 45/1) 

ก) 3 คน      ข) 6 คน 
ค) เขตเลือกตั้งละ 1 คน     ง) เขตเลือกตั้งละ 2 คน 
จ) เขตเลือกตั้งละ 4 คน  

838. ในการเลือกตั้งถ้าหมู่บ้านใดมีราษฎรไม่ถึงกี่คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกัน (มาตรา 45) 
ก) 15 คน     ข) 20 คน 
ค) 25 คน     ง) 30 คน 
จ) 35 คน 

839. ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมี 4 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเท่าใด (มาตรา 45/1) 

ก) เขตเลือกตั้งละ 1 คน   ข) เขตเลือกตั้งละ 2 คน 
ค) เขตเลือกตั้งละ 3 คน    ง) เขตเลือกตั้งละ 4 คน 
จ) เขตเลือกตั้งละ 6 คน 

840. บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อใดกล่าวถูกต้อง (มาตรา 58/1) 
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ก) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  ข) มีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
ค) มีอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง  ค) มีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้ง 
ง) แปลงสัญชาติไทยมาแล้วไมน้อยกว่า 5 ปี 

841. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับวาระการด ารงต าแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา 58/2) 
ก) 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง   ข) 4 ปีนับแต่วันสมัครรับเลือกตั้ง 
ค) 4 ปีนับแต่วันคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง 
ง) 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ 
จ) 4 ปีนับแต่วันสมัครรับเลือกตั้ง แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ 

842. อายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีก าหนดคราวละกี่ปี (มาตรา 45) 
ก) 4 ปี      ข) 4 ปีนับแต่วันสมัครรับเลือกตั้ง 
ค) 4 ปี ไม่เกิน 2 วาระ    ง) 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
จ) 4 ปีนับแต่วันคณะกรรมการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง 

843. องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึง 6 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น
ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนกี่คน (มาตรา 45/1) 

ก) หมู่บ้านละ 1 คน    ข) หมู่บ้านละ 2 คน 
ค) 6 คน     ง) 12 คน  
จ) ไม่เกิน 12 คน 

844. ให้นายอ าเภอด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยพลัน เม่ือ
ปรากฏว่าตามข้อกรณีต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง (มาตรา 90/1) 

ก) ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ 
ข) จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ 
ค) ฝ่าฝืนค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สั่งการตามมาตรา 90 
ง) ประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

845. ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมี 3 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตละกี่คน (มาตรา 45/1) 

ก) 1 คน  
ข) 3 คน 
ค) เขตเลือกตั้งละ 2 คน  
ง) เขตเลือกตั้งละ 3 คน 
ง) เขตเลือกตั้งละ 6 คน 

846. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติก าหนดแนวทางการ
แก้ปัญหาเพื่อน าประเทศกลับคืนสู่ภาวะปกติไว้กี่ระยะ 

ก) 2 ระยะ 
ข) 3 ระยะ 
ค) 4 ระยะ 
ง) 5 ระยะ 
จ) 6 ระยะ 

847. สภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างกี่ด้าน 
ก) 5 ด้าน 
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ข) 6 ด้าน 
ค) 9 ด้าน 
ง) 11 ด้าน 
จ) 12 ด้าน 

848. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มีคณะกรรมการจ านวนกี่คน 
ก) 32 คน 
ข) 33 คน 
ค) 34 คน 
ง) 35 คน 
จ) 36 คน 

849. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ จ านวนกี่คน 
ก) 15 คน 
ข) ไม่เกิน 15 คน 
ค) 17 คน 
ง) ไม่เกิน 17 คน 
จ) 18 คน 

850. ข้อใดไม่ใช่สภาท้องถิ่น 
ก) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข) สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ค) สภาเทศบาล 
ง) สภาต าบล 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

851. ข้อใดไม่ใช่ผู้บริหารท้องถิ่น 
ก) นายกเมืองพัทยา 
ข) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ค) นายกเทศมนตรี 
ง) ก านัน 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

852. ให้สภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานสภากรุงเทพมหานครเป็น
ประธานสภากรุงเทพมหานครคนหนึ่งและรองประธานสภากรุงเทพมหานครกี่คน โดยให้ด ารงต าแหน่งทันทีที่
ได้รับเลือก 

ก) หนึ่งคน 
ข) สองคน 
ค) ไม่เกินสองคน 
ง) สามคน 
จ) ไม่เกินสามคน 

853. สหการ มีสภาพเป็นตามข้อใด 
ก) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข) กระทรวง 
ค) ทบวง 
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ง) ทบวงการเมือง 
จ) สหกรณ ์

854.เม่ืออายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง ให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้นใหม่เป็นการ
เลือกตั้งทั่วไป ซึ่งต้องก าหนดวันเลือกตั้งตามข้อใด นับแต่วันที่อายุของสภากรุง เทพมหานครสิ้นสุดลง และวัน
เลือกตั้งนั้นต้องก าหนดวันเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานคร 

ก) ภายใน 30 วัน 
ข) 45 วัน 
ค) ภายใน 45 วัน 
ง) 60 วัน 
จ) ภายใน 60 วัน 

855. ถ้ามีกิจการใดอันอยู่ภายในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปที่จะร่วมกันท าเพื่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างยิ่ง ก็ให้จัดตั้งเป็นองค์การขึ้นเรียกว่า ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก) สหการเทศบาล 
ข) เทศบาลเมือง 
ค) สหการ 
ง) เทศบาลนคร 
จ) สหกรณ ์

856. การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของใคร 

ก) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข) สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค) นายอ าเภอ 
ง) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

857. การจัดซื้อจัดจ้างอาจกระท าได้ดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) รับสมัคร 
ข) วิธีเฉพาะเจาะจง 
ค) วิธีคัดเลือก 
ง) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
จ) ข้อ ก.และข้อ ข. 

858. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) นายจึง อายุ 79 ปี ได้รับอัตราเดือนละ 700 บาท 
ข) นายมานะ อายุ 100 ปี ได้รับอัตราเดือนละ 1,000 บาท 
ค) นายสงกรานต์ อายุ 89 ปี ได้รับอัตราเดือนละ 800 บาท 
ง) นายธันวา อายุ 59 ปี ได้รับอัตราเดือนละ 600 บาท 
จ) นางมกรา อายุ 91 ปี ได้รับอัตราเดือนละ 1,000 บาท 

859. รัฐบาลใด ที่ริเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาชนบท โดยมีระเบียบเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท 
ก) พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ 
ข) พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
ค) จอมพลถนอม กิติขจร 
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ง) จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
จ) พันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร 

860. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการต่อไปนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) คณะรัฐมนตรี 
ข) ราชการในพระองค ์
ค) รัฐสภา 
ง) นายกรัฐมนตรี 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

860. ต าแหน่งใดเป็นรับสนองพระราชโองการแต่งตั้งประธานรัฐสภา 
ก) คณะรัฐมนตรี 
ข) ประธานวุฒิสภา 
ค) ประธานองคมนตรี 
ง) นายกรัฐมนตรี 
จ) ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

861. มาตรการพยุงการบริโภคของผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายไดน้อยและรักษาก าลัง
ซื้อของเศรษฐกิจฐานราก ได้เพิ่มวงเงินซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคจ าเป็นในร้านธงฟ้าประชารัฐ เป็นจ านวนตามข้อใด 

ก) 250 บาทต่อคนต่อเดือน 
ข) 300 บาทต่อคนต่อเดือน 
ค) 400 บาทต่อคนต่อเดือน 
ง) 500 บาทต่อคนต่อเดือน 
จ) 600 บาทต่อคนต่อเดือน 

862. ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้าราชการการเมือง 
ก) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ข) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ค) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ง) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
จ) ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

863. ส านักงานรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ 
ก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ข) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ค) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ง) ปลัดกระทรวง 
จ) เลขานุการรัฐมนตรี 

864. ให้มีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรี 
ก) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ข) ส านักนายกรัฐมนตรี 
ค) ส านักงานรัฐมนตรี 
ง) กระทรวงการคลัง 
จ) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

865. ปัจจุบันใครเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
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ก) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ข) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
ค) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
ง) นายวิษณุ เครืองาม 
จ) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

866. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน เรียกช่ือโดยย่อว่าอย่างไร 
ก) ก.พ.ส.ม. 
ข) ก.พสม. 
ค) ก.พสม. 
ง) กพสม. 
จ) กพสบ. 

867. คณะกรรมการพัฒนาสตรี มีกี่ระดับ 
ก) 1 ระดับ 
ข) 2 ระดับ 
ค) 3 ระดับ 
ง) 4 ระดับ 
จ) 5 ระดับ 

868. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน ประกอบด้วยสตรีที่ได้รับการคัดเลือกจากประชาชนในหมู่บ้านนั้น มี
จ านวนเท่าใด 

ก) ห้าคนไม่เกินเก้าคน 
ข) เจ็ดคนไม่เกินเก้าคน 
ค) เก้าคนไม่เกินสิบห้าคน 
ง) อย่างน้อยเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน 
จ) อย่างน้อยเก้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน 

869. คณะกรรมการพัฒนาสตรีมีระดับดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) จังหวัด 
ข) อ าเภอ 
ค) ประเทศ 
ง) หมู่บ้าน 
จ) ภาค 

870. ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ปี 2560 – 2564 มีกี่หมวด 
ก) 2 หมวด 
ข) 3 หมวด 
ค) 4 หมวด 
ง) 5 หมวด 
จ) 7 หมวด 

871. จปฐ. ปี 2560 – 2564 มีกี่ตัวช้ีวัด 
ก) 27 ตัวชี้วัด 
ข) 29 ตัวชี้วัด 
ค) 30 ตัวชี้วัด 
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ง) 31 ตัวชี้วัด 
จ) 32 ตัวชี้วัด 

872. ค่านิยมของข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ปี 2560 – 2564 อยู่ในหมวดที่เท่าใด 
ก) หมวดที่ 1 
ข) หมวดที่ 2 
ค) หมวดที่ 3 
ง) หมวดที่ 4 
จ) หมวดที่ 5 

873. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ได้รับคะแนนเลือกจากรัฐสภากี่
คะแนน  

ก) 450 
ข) 499 
ค) 500  
ง) 501 
จ) 750 

874. การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ตราเป็นกฎหมายใด 
ก) มติคณะรัฐมนตรี 
ข) พระราชกฤษฎีกา 
ค) พระราชบัญญัติ 
ง) พระราชก าหนด 
จ) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

875. ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ก) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข) ผู้บริหารท้องถิ่น 
ค) นายอ าเภอ 
ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
จ) ท้องถิ่นจังหวัด 

876. เม่ือท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ให้จัดตั้งท้องถิ่นนั้นๆ เป็นเทศบาลต าบล เทศบาล
เมือง หรือเทศบาลนคร ให้ตราเป็นกฎหมายใด 

ก) พระราชบัญญัติ 
ข) พระราชกฤษฎีกา 
ค) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ง) พระราชก าหนด 
จ) มติคณะรัฐมนตรี 

877. ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้ใครที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดไว้เป็นผู้รักษาราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 

ก) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ค) หัวหน้าส่วนราชการที่อาวุโสสูงสุด 
ง) ท้องถิ่นจังหวัด 
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จ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
878. ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลมีกี่แห่ง 

ก) 2,233 แห่ง 
ข) 5,332 แห่ง 
ค) 5,334 แห่ง 
ง) 7,851 แห่ง 
จ) 7,852 แห่ง 

879. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัจจุบันมีกี่แห่ง 
ก) 75 แห่ง 
ข) 76 แห่ง 
ค) 77 แห่ง 
ง) 78 แห่ง 
จ) 79 แห่ง 

880. ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล มีทั้งหมดกี่แห่ง 
ก) 2,441 แห่ง 
ข) 5,334 แห่ง 
ค) 7,850 แห่ง 
ง) 7,851 แห่ง 
จ) 7,852 แห่ง 

ข้อมูลจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๗๖ แห่ง 

๒. เทศบาล ๒,๔๔๒ แห่ง 

        เทศบาลนคร ๓๐ แห่ง 

        เทศบาลเมือง ๑๗๙ แห่ง 

        เทศบาลต าบล ๒,๒๓๓ แห่ง 

๓. องค์การบริหารส่วนต าบล ๕,๓๓๒ แห่ง 

๔. องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) ๒ แห่ง 

 รวมทั้งสิ้น ๗,๘๕๒ แห่ง 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  
รวบรวมโดย : กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ๒  
กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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881. ใครด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคนปัจจุบัน 

ก) นายวิษณุ เครืองาม 
ข) นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ 
ค) นางเมธินี เทพมณี 
ง) นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ 
จ) นายทศพร ศิริสัมพันธ์ 

882. เม่ือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว ให้เสนอใครเพื่อขออนุมัติ 

ก) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ค) ท้องถิ่นอ าเภอ 
ง) นายอ าเภอ 
จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

883. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ใครเป็นประธาน 
ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมาย 
ค) หัวหน้าส านักงานจังหวัด 
ง) ปลัดจังหวัด 
จ) ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 

884. ให้ใครมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย ในการนี้ให้มีอ านาจหน้าที่ชี้แจงแนะน าตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและ
เอกสารหรือสถิติใดๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือ
สอบสวนก็ได้ 

ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ข) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ค) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
จ) นายอ าเภอ 

885. ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องด าเนินอย่างไร ในที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

ก) สาบานตน 
ข) ปฏิญาณตน 
ค) กล่าวเจตจ านง 
ง) อุทิศตน 
จ) บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

886. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของเทศบาลต าบล 
ก) สนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
ข) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
ค) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
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ง) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
จ) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 

887. ปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่เดือนใด 
ก) เดือนมกราคม 
ข) เดือนมิถุนายน 
ค) เดือนสิงหาคม 
ง) เดือนกันยายน 
จ) เดือนตุลาคม 

888. เม่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้วให้
เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อคณะผูบ้ริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในตามข้อใด 

ก) วันที่ 1 มกราคม 
ข) วันที่ 15 มิถุนายน 
ค) วันที่ 15 กันยายน 
ง) วันที่ 15 ตุลาคม 
จ) วันที่ 15 สิงหาคม 

889. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเสนอสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ภายในเดือนใด 

ก) เดือนมกราคม 
ข) เดือนมิถุนายน 
ค) เดือนสิงหาคม 
ง) เดือนตุลาคม 
จ) เดือนพฤศจิกายน 

890. ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการประกาศยุบสภาต าบลทั้งหมดและองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีจ านวน
ประชากรเท่าใด โดยให้รวมพื้นที่เข้ากับองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มี
เขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกันกี่วันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว 

ก) 2,000 คน / 60 วัน 
ข) 1,500 คน / 90 วัน 
ค) 2,000 คน / 180 วัน 
ง) ไม่ถึง 2,000 คน / 90 วัน 
จ) ไม่ถึง 2,000 คน  / ภายใน 90 วัน 

891. งบประมาณรายจ่ายจะก าหนดให้มีเงินส ารองจ่าย  เพื่อกรณีที่จ าเป็นได้ตามความเหมาะสม  ส าหรับการ
อนุมัติให้ใช้เงินส ารองจ่ายให้เป็นอ านาจของใคร 

ก) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค) นายอ าเภอ 
ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

892. รายละเอียดของหนังสือประทับตรา ไม่มีข้อใดต่อไปนี้ 
ก) ที่  ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของเจ้าของเรื่อง 
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ข) ตราชื่อส่วนราชการ 
ค) ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก 
ง) ถึง  ให้ลงชื่อส่วนราชการ หน่วยงาน หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง   
จ) ค าลงท้าย 

893. การได้รับโทษทางวินัยข้อใด ที่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ 
ก) ให้ออก 
ข) ไล่ออก 
ค) ปลดออก 
ง) บังคับออก 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 

894. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ปัจจุบันมีกี่แห่ง 
ก) 74 แห่ง 
ข) 75 แห่ง 
ค) 76 แห่ง 
ง) 77 แห่ง 
จ) 78 แห่ง 

895.หากต้องการยุบกระทรวงมหาดไทย ต้องตราเป็นกฎหมายใด  
ก) พระราชกฤษฎีกา 
ข) พระราชก าหนด 
ค) พระราชบัญญัติ 
ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
จ) มติคณะรัฐมนตรี 

896. กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 (ASEAN+3) เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับ
ประเทศนอกกลุ่ม 3 ประเทศ คือ  

ก) จีน เกาหลีใต้ และเกาหลีเหนือ 
ข) ไต้หวัน จีน เกาหลีใต้  
ค) ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้  
ง) สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต้  
จ) ฮ่องกง จีน เกาหลีใต้  

897. ให้ใครเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล รองจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย 

ก) รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ค) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ง) หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จ) รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับมอบหมาย 

898. ใครมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย 
ก) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค) นายอ าเภอ 
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ง) ท้องถิ่นจังหวัด 
จ) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

899. การจัดหาแหล่งน้ าดิบที่มีความม่ันคงให้กับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ได้แบ่งเป็น
โครงการหลักและโครงการรอง 2 ส่วนด้วยกัน ตามข้อใด 

ก) เขื่อนแม่น้ างึม 
ข) เขื่อนไฟฟ้าคีรีรม 
ค) เขื่อนเซเสด-3 
ง) เขื่อนน้ าพุง  
จ) เขื่อนสตึงนัม 

900. เพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ที่หลายๆท่านเรียกกันติดปากตรงตามข้อใดต่อไปนี้ 
ก) NPL 2030 
ข) SFG 2030 
ค) SPG 2030 
ง) SDG 2030 
จ) SCG 2030 

901. กลุ่มประเทศ BRICS และมีประเทศเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศเกิดใหม่ และประเทศก าลังพัฒนา 
หมายถึงประเทศใดต่อไปนี้ 

ก) รัสเซีย 
ข) อินเดีย 
ค) เกาหลีใต ้
ง) ไทย 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 

902. แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ตรงกับข้อใดต่อไปนี้ 
ก) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ข) แผนพัฒนาประเทศ 
ค) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ง) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
จ) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

903 เทศบาลนครให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้กี่คน 
ก) 3 คน 
ข) ไม่เกิน 3 คน 
ค) 4 คน 
ง) ไม่เกิน 4 คน 
จ) 5 คน 

904. เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรเท่าใด ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ 
ก) หนึ่งหมื่นคน 
ข) หนึ่งหมื่นคนข้ึน 
ค) ตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป 
ง) ห้าหมื่นคน 
จ) ตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYhJnhtavWAhXFRo8KHVNwBs8QFggrMAI&url=https%3A%2F%2Fweb.ku.ac.th%2Fking72%2F2521%2Fking66.htm&usg=AFQjCNHn3oXkeK3gTxY0kXC8vbD24ICFnw
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************************เฉลยอยู่ด้านล่าง**************************************** 
 

เฉลยชุดที่  2 
 
 

1 ค  26 ก  51 ค  76 จ  101 ข  126 จ  151 จ 
2 จ  27 ก  52 ข  77 จ  102 ก  127 ค  152 ง 
3 ง  28 ข  53 ค  78 ง  103 ง  128 ค  153 ข 
4 ค  29 จ  54 ข  79 จ  104 จ  129 ง  154 ค 
5 ง  30 จ  55 ค  80 จ  105 จ  130 ง  155 ง 
6 ค  31 ค  56 ข  81 จ  106 จ  131 ง  156 จ 
7 จ  32 ข  57 ก  82 จ  107 จ  132 จ  157 ข 
8 ง  33 ค  58 ก  83 ข  108 จ  133 ค  158 ค 
9 ค  34 จ  59 ก  84 ข  109 ง  134 ค  159 จ 
10 ค  35 ข  60 ข  85 ข  110 ง  135 ง  160 ค 
11 จ  36 จ  61 ง  86 ค  111 ค  136 ง  161 ข 
12 ค  37 ค  62 ค  87 จ  112 ก  137 ข  162 ข 
13 ง  38 ง  63 ค  88 ง  113 ง  138 จ  163 จ 
14 ค  39 ข  64 ค  89 ง  114 ข  139 ค  164 ข 
15 จ  40 ค  65 ข  90 ข  115 ค  140 ค  165 ค 
16 ง  41 ค  66 ข  91 ค  116 ค  141 จ  166 ง 
17 ค  42 จ  67 ข  92 ข  117 จ  142 ง  167 ข 
18 ค  43 ข  68 ง  93 ค  118 ง  143 ง  168 ค 
19 ง  44 ข  69 ง  94 ง  119 จ  144 ง  169 ง 
20 ค  45 ข  70 ค  95 ข  120 ข  145 ข  170 จ 
21 ค  46 ข  71 จ  96 ง  121 ง  146 ข  171 จ 
22 ค  47 ก  72 จ  97 ค  122 จ  147 จ  172 ค 
23 ก  48 ง  73 จ  98 ข  123 ค  148 จ  173 ข 
24 ง  49 ค  74 ข  99 ค  124 ค  149 ง  174 ข 
25 ง  50 ง  75 ง  100 ง  125 ง  150 ค  175 จ 
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176 ง  201 ข  226 ค  251 ค  276 ข  301 จ  326 จ 
177 ง  202 จ  227 ง  252 จ  277 ง  302 ก  327 จ 
178 จ  203 ข  228 ค  253 ข  278 จ  303 ง  328 จ 
179 ค  204 ง  229 จ  254 ง  279 ก  304 ค  329 จ 
180 ข  205 จ  230 ข  255 ข  280 ค  305 ง  330 ข 
181 ข  206 ข  231 ง  256 ข  281 ค  306 ข  331 ง 
182 ข  207 จ  232 ข  257 จ  282 ง  307 จ  332 ง 
183 จ  208 ข  233 ค  258 ง  283 ค  308 ก  333 ง 
184 ก  209 ค  234 ข  259 ง  284 ข  309 ง  334 ง 
185 ค  210 ค  235 จ  260 ค  285 ก  310 จ  335 ค 
186 ง  211 ง  236 ข  261 ข  286 ค  311 ข  336 จ 
187 จ  212 ง  237 ข  262 ค  287 ค  312 ค  337 ง 
188 ก  213 ค  238 ข  263 ก  288 ค  313 ข  338 จ 
189 ค  214 ข  239 ค  264 ค  289 จ  314 ก  339 ข 
190 จ  215 ค  240 ง  265 ข  290 จ  315 ง  340 ก 
191 ค  216 ค  241 จ  266 ง  291 ง  316 ง  341 ก 
192 ก  217 ค  242 ก  267 ข  292 ง  317 ข  342 ข 
193 ค  218 ข  243 ง  268 ง  293 ข  318 ค  343 ค 
194 ง  219 ข  244 ค  269 ง  294 ก  319 จ  344 ง 
195 ก  220 ง  245 ข  270 ง  295 ข  320 ข  345 ค 
196 ง  221 ข  246 ง  271 ค  296 จ  321 ง  346 จ 
197 ค  222 ข  247 จ  272 ค  297 ก  322 ข  347 ค 
198 จ  223 จ  248 จ  273 ค  298 จ  323 ค  348 ง 
199 ค  224 ข  249 จ  274 ง  299 ข  324 จ  349 ข 
200 ข  225 ข  250 ก  275 ค  300 ค  325 ง  350 ข 
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เฉลยชุดที่  2 
351 ง  376 ก  401 ค  426 ข  451 ค  476 จ  501 ง 
352 ค  377 ค  402 ข  427 ง  452 ข  477 ค  502 ข 
353 ข  378 ก  403 จ  428 ง  453 ง  478 ข  503 ก 
354 ก  379 ง  404 ง  429 ค  454 จ  479 ค  504 ง 
355 ง  380 ค  405 ข  430 ง  455 ค  480 ง  505 ก 
356 ง  381 ค  406 จ  431 ง  456 ง  481 ค  506 ง 
357 จ  382 ค  407 ค  432 ข  457 ง  482 จ  507 ข 
358 ค  383 ง  408 ข  433 ข  458 ง  483 ก  508 ก 
359 ค  384 ค  409 ค  434 จ  459 จ  484 ง  509 ค 
360 ค  385 ข  410 ง  435 ข  460 ก  485 ง  510 จ 
361 ก  386 ง  411 จ  436 ง  461 ค  486 ข  511 ง 
362 จ  387 ข  412 ค  437 ก  462 ง  487 จ  512 จ 
363 ข  388 ค  413 ข  438 ข  463 ข  488 จ  513 ง 
364 ค  389 ง  414 ง  439 ข  464 ค  489 ง  514 จ 
365 จ  390 ง  415 ค  440 ค  465 ง  490 ค  515 ข 
366 ค  391 ค  416 ค  441 ง  466 จ  491 ง  516 ข 
367 ก  392 ง  417 ง  442 ง  467 ค  492 ง  517 ข 
368 ง  393 จ  418 ค  443 ง  468 ข  493 ค  518 ค 
369 ค  394 ค  419 ง  444 ง  469 จ  494 จ  519 ง 
370 ค  395 ง  420 ค  445 ง  470 จ  495 จ  520 ข 
371 จ  396 จ  421 ค  446 ข  471 ง  496 ข  521 ก 
372 จ  397 ค  422 ง  447 จ  472 ข  497 ง  522 ค 
373 ค  398 ค  423 จ  448 ง  473 ก  498 ง  523 ค 
374 ก  399 ข  424 ง  449 ข  474 ง  499 ง  524 ค 
375 ข  400 ค  425 จ  450 ค  475 ง  500 ง  525 ง 
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เฉลยชุดที่  2 
526 ค  551 ค  576 ค  601 ง  626 ค  651 จ  676 ค 
527 ค  552 ง  577 ค  602 จ  627 จ  652 ค  677 ง 
528 ข  553 ค  578 จ  603 จ  628 ค  653 จ  678 ก 
529 ค  554 จ  579 ก  604 ง  629 ง  654 ง  679 ข 
530 ข  555 ค  580 ข  605 ง  630 ง  655 ง  680 ข 
531 ข  556 ข  581 ง  606 ข  631 ค  656 ง  681 ง 
532 จ  557 ค  582 จ  607 ก  632 ค  657 จ  682 จ 
533 ค  558 ข  583 ค  608 ข  633 จ  658 จ  683 ค 
534 ก  559 ง  584 ค  609 จ  634 จ  659 ง  684 ค 
535 ข  560 ข  585 ก  610 ก  635 ค  660 จ  685 จ 
536 ง  561 ง  586 ง  611 จ  636 ก  661 ง  686 ข 
537 ง  562 ง  587 จ  612 ค  637 ข  662 ก  687 จ 
538 ง  563 ค  588 จ  613 จ  638 ก  663 จ  688 ค 
539 จ  564 ง  589 ง  614 ก  639 ค  664 ข  689 ข 
540 ง  565 ง  590 ก  615 ง  640 ก  665 ค  690 ข 
541 ค  566 ง  591 ข  616 ค  641 ง  666 ง  691 ข 
542 ง  567 ข  592 ข  617 ง  642 ง  667 จ  692 ก 
543 ง  568 ก  593 ง  618 ง  643 ค  668 ง  693 จ 
544 ค  569 จ  594 ค  619 ข  644 ข  669 ค  694 ง 
545 ค  570 ก  595 จ  620 จ  645 ง  670 ง  695 ค 
546 ข  571 ง  596 จ  621 ก  646 จ  671 ค  696 ค 
547 จ  572 ง  597 ข  622 ค  647 จ  672 ค  697 ข 
548 ข  573 ก  598 ก  623 จ  648 จ  673 ก  698 จ 
549 ก  574 ง  599 จ  624 จ  649 จ  674 ค  699 ค 
550 ค  575 ค  600 ง  625 ข  650 ง  675 ข  700 ง 
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เฉลยชุดที่  2 
701 ค  726 ข  751 ข  776 ค  801 ข  826 ง  851 ง 
702 ข  727 ค  752 ก  777 จ  802 ข  827 ค  852 ค 
703 ก  728 ง  753 ค  778 ค  803 จ  828 ค  853 ง 
704 ง  729 ค  754 ค  779 ค  804 ข  829 ง  854 จ 
705 จ  730 ข  755 จ  780 ค  805 จ  830 ข  855 ค 
706 ค  731 ง  756 ค  781 ค  806 ข  831 ง  856 ข 
707 ก  732 ง  757 จ  782 ค  807 ง  832 ก  857 ก 
708 ง  733 ง  758 ข  783 ข  808 ง  833 ข  858 ง 
709 ง  734 จ  759 จ  784 ข  809 จ  834 จ  859 ข 
710 ข  735 จ  760 ค  785 จ  810 ข  835 ข  860 ง 
711 ข  736 ค  761 ง  786 จ  811 ข  836 ก  861 ง 
712 ข  737 ค  762 ค  787 ง  812 ก  837 ก  862 ง 
713 ค  738 ค  763 ก  788 จ  813 ง  838 ค  863 จ 
714 ค  739 ค  764 จ  789 ข  814 จ  839 ก  864 ข 
715 ค  740 ค  765 ค  790 ค  815 ค  840 ข  865 ง 
716 ข  741 จ  766 ข  791 ข  816 ง  841 ง  866 ง 
717 ข  742 ง  767 ข  792 ง  817 จ  842 ง  867 จ 
718 ข  743 จ  768 ง  793 ง  818 ค  843 ค  868 จ 
719 ค  744 ง  769 ค  794 จ  819 ง  844 ค  869 ง 
720 ค  745 จ  770 ข  795 ข  820 จ  845 ค  870 ง 
721 ข  746 ง  771 จ  796 ข  821 จ  846 ข  871 ง 
722 ค  747 ค  772 ค  797 จ  822 ข  847 ง  872 จ 
723 ข  748 ข  773 จ  798 จ  823 ข  848 ค  873 ค 
724 จ  749 ก  774 จ  799 ง  824 ก  849 ง  874 ค 
725 จ  750 ค  775 ข  800 จ  825 ก  850 ง  875 ข 
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876 ค  901 ง                
877 จ  902 จ        ขอให้โชคดีในการสอบ 
878 ข  903 ง        ขอให้สอบผ่านและได้บรรจุ 
879 ข  904 จ        เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
880 ค           ดังท่ีใจหวัง 
881 จ                   
882 ง           (ประพันธ์ เวารัมย์) 
883 จ           เว็บไซต์ 
884 ง           http://valrom.igetweb.com 
885 ข                   
886 ก                   
887 จ                   
888 จ                   
889 ค                   
890 จ                   
891 ข                   
892 จ                   
893 ค                   
894 ค                   
895 ก                   
896 ค                   
897 ค                   
898 ข                   
899 จ                   
900 ง                   
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แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562  (ชุดนี้ ชุดแถมเพิ่มเติม น่าออกข้อสอบรอบนี้มาก มีค าอธิบายด้านล่าง) 

ชุด ฝันให้ไกลไปให้ถึง 
รวบรวมโดยประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

************************************* 
1. การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆให้ค านึงถึงข้อต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) จ านวนและความหนาแน่นของประชากร     
ข) เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 
ค) พ้ืนที่ที่ต้องรับผิดชอบ 
ง) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีกี่มาตรา 
ก) 48 มาตรา     ข) 276 มาตรา 
ค) 279 มาตรา    ง) 297 มาตรา 
จ) 309 มาตรา 

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวดที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น มีกี่มาตรา 
ก) 3 มาตรา     ข) 5 มาตรา 
ค) 6 มาตรา     ง) 9 มาตรา 
จ) 10 มาตรา 

4. บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีกี่มาตรา 
ก) 10 มาตรา     ข) 12 มาตรา 
ค) 16 มาตรา     ง) 18 มาตรา 
จ) 20 มาตรา 

5. ประเทศไทยปกครองในระบอบใด  
ก) ระบอบประชาธิปไตยอันมี รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล  
ข) ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 
ค) ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ง) ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงใช้อ านาจ 
จ) ระบอบประชาธิปไตยของปวงชนชาวไทย 

6. หน้าที่ของรัฐ ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก) รัฐต้องส่งเสริมและจัดการศึกษาให้บุคคลไม่น้อยกว่าสิบสองปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
ข) รัฐต้องด าเนินการให้ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
ค) รัฐต้องจัดการศึกษาให้บุคคลมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยเท่าเทียมเสมอกันไม่น้อยกว่าสิบสองปีi 
ง) รัฐต้องจัดการศึกษาภาคบังคับไม่น้อยกว่าเก้าปีส าหรับเด็กทุกคน จนส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย 
จ) รัฐต้องด าเนินการให้ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  

7. สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ านวนกี่คน 
ก) 80 คน      ข) 150 คน 
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ค) 250 คน      ง) 350 คน 
จ) 400 คน       

8. สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจ านวนกี่คน 
ก) 80 คน      ข) 100 คน 
ค) 150 คน      ง) 200 คน 
จ) 400 คน 

9. การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ใช้จ านวน
ราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศตามข้อใด 

ก) ในเดือนมกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง   ข) ในเดือนธันวาคมก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง 
ค) ในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง   ง) ในก่อนสามเดือนแรกของวันที่มีเลือกตั้ง 
จ) ในเดือนที่คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศการสมัครรับเลือกตั้ง 

10. ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่า
จะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามข้อใด ต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง 

ก) หนึ่งรายชื่อ     ข) สองรายชื่อ 
ค) สามรายชื่อ     ง) ไม่เกินสามรายชื่อ 
จ) มิได้ก าหนด 

11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อใด 
ก) 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559    ข) 1 เมษายน พ.ศ. 2560 
ค) 2 เมษายน พ.ศ. 2560    ง) 6 เมษายน พ.ศ. 2560 
จ) 7 เมษายน พ.ศ. 2560 

12. ต าแหน่งใดเป็นผู้รับสนองพระราชโองการรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
ก) ประธานองคมนตรี     ข) ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ค) หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ   ง) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
จ) นายกรัฐมนตรี 

13. ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันเดียวกัน ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก) แบ่งการปกครองเป็นภาค    ข) จะแบ่งแยกมิได ้
ค) แบ่งการปกครองเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 
ง) การปกครองสามฝ่าย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ 
จ) แบ่งแยกได้ แต่ต้องเป็นตามกฎหมายบัญญัติไว้ 

14. อ านาจอธิปไตยเป็นของใคร 
ก) คณะรัฐมนตรี     ข) นายกรัฐมนตรี 
ค) พระมหากษัตริย์     ง) ประชาชน 
จ) ปวงชนชาวไทย 

15. รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย และหลักใด 

ก) หลักการมีความคุ้มค่า    ข) หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ค) หลักคุณธรรม     ค) หลักนิติธรรม 
หลักประชารัฐ 

16. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับท่ีเท่าไหร่ 
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ก) 16      ข) 18 
ค) 19      ง) 20 
จ) 21 

17. พระมหากษัตริย์ทรงใช้อ านาจผ่านข้อต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  
ก) ปวงชนชาวไทย     ข) รัฐสภา 
ค) คณะรัฐมนตรี     ง) ศาล 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 

18. ต าแหน่งใด เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี  
ก) นายกรัฐมนตรี    ข) หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ค) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี   ง) ประธานรัฐสภา 
จ) ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

19. ต าแหน่งใด เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรี  
ก) นายกรัฐมนตรี    ข) หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ค) ประธานรัฐสภา    ง) ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
จ) ประธานองคมนตรี 

20. รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดหมวดและมาตราตามข้อใด  
ก) 15 หมวด 276 มาตรา   ข) 15 หมวด 279 มาตรา 
ค)  16 หมวด 276 มาตรา   ง) 16 หมวด 279 มาตรา 
จ) 16 หมวด 309 มาตรา 

21. พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีหนึ่งคนองคมนตรีอ่ืนอีกเท่าใด
ประกอบเป็นคณะองคมนตรี 

ก) 17 คน     ข) ไม่เกิน 17 คน 
ค) 18 คน     ง) ไม่เกิน 18 คน 
จ) ไม่เกิน 19 คน 

22) ใครต่อไปนี้ มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ก) นายทอมแปลงสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทยมาแล้ว 5 ปี 
ข) นายโจ้โก้ เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทยรุ้งเป็นเวลาติดต่อกันหกสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 
ค) นายสันชัยเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ 
ง) นายธงไทเคยศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันสามปีการศึกษา 
จ) นายคงทนมีอายุสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 

23) ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวุฒิสภา 
ก) วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสองร้อยคน 
ข) สมาชิกวุฒิสภาต้องมีสัญชาติโดยการเกิด 
ค) การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
ง) สมาชิกวุฒิสภาต้องอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก 
จ) อายุของวุฒิสภามีก าหนดคราวละห้าปีนับแต่วันประกาศผลการเลือก 

24) การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์ พ้นจากต าแหน่งให้เป็นไปตามข้อใด 
ก) พระราชบัญญัติ      ข) พระราชกฤษฎีกา 
ค) พระราชก าหนด      ง) พระราชประสงค์ 
จ) พระราชอัธยาศัย 
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25) การจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย
ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายใด 

ก) พระราชบัญญัติ      ข) พระราชก าหนด 
ค) พระราชกฤษฎีกา      ง) มติคณะรัฐมนตรี 
จ) ประกาศกระทรวง 

26) ในเม่ือพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็
ตาม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ และให้ต าแหน่งใด เป็นผู้รับสนองพระบรมราช
โองการ 

ก) นายกรัฐมนตรี      ข) หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ 
ค) ประธานรัฐสภา      ง) ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
จ) ประธานองคมนตรี 

27) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วยกรรมการจ านวนกี่คน 
ก) 3 คน       ข) 5 คน 
ค) 7 คน        ง) 9 คน 
จ) 10 คน 

28) กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีวาระด ารงต าแหน่งกี่ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารง
ต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ก) 4 ปี       ข) 5 ปี 
ค) 6 ปี       ง) 7 ปี 
จ) 9 ปี 

29)  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วยกรรมการจ านวนกี่คน 
ก) 5 คน      ข) 7 คน 
ค) 9 คน      ง) 10 คน 
จ) 12 คน 

30)  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีวาระการด ารงต าแหน่งกี่ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ก) 2 ปี      ข) 4 ปี 
ค) 5 ปี      ง) 7 ปี 
จ) 9 ปี 

31) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งพระมหากษัตริย์แต่งตั้งตามค าแนะน าของใคร 
จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

ก) นายกรัฐมนตรี     ข) คณะรัฐมนตรี 
ค) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ    ง) วุฒิสภา 
จ) รัฐสภา 

32. ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจ านวนกี่คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะของใคร จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา
โดยคณะกรรมการสรรหา  

ก) สามคน / คณะรัฐมนตรี    ข) สามคน / วุฒิสภา 
ค) ไม่เกินสามคน / วุฒิสภา    ง) ห้าคน / วุฒิสภา 
จ) ห้าคน / นายกรัฐมนตรี 
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33. ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งกี่ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่ง
ตามข้อใด 

ก) 4 ปี / วาระเดียว     ข) 5 ปี / วาระเดียว 
ค) 7 ปี / ไม่เกินสองวาระ    ง) 7 ปี / วาระเดียว 
จ) 9 ปี / วาระเดียว 

34. คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจ านวนกี่คน 
ก) 4 คน      ข) 5 คน 
ค) 6 คน      ง) 7 คน 
9 คน 

35. คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของใคร  
ก) นายกรัฐมนตรี     ข) รัฐสภา 
ค) สภาผู้แทนราษฎร     ง) วุฒิสภา 
จ) คณะรัฐมนตรี 

36. กรรมการการเลือกตั้ง มีวาระการด ารงต าแหน่งกี่ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารง
ต าแหน่งได้ตามข้อใด 

ก) 4 ปี / วาระเดียว      ข) 5 ปี / วาระเดียว 
ค) 7 ปี / วาระเดียว      ง) 7 ปี / ไม่เกินสองวาระ 
จ) 9 ปี / วาระเดียว 

37. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการกี่คน 
ก) 5 คน      ข) 7 คน 
ค) ไม่เกิน 7 คน     ง) 9 คน 
จ) ไม่เกิน 9 คน 

38. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของใคร จากผู้ซึ่งได้รับ
การสรรหา 

ก) นายกรัฐมนตรี     ข) คณะรัฐมนตรี 
ค) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ    ง) วุฒิสภา 
จ) สภาผู้แทนราษฎร 

39. กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีวาระการด ารงต าแหน่งกี่ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้
ด ารงต าแหน่งได้ตามข้อใด 

ก) 4 ปี / วาระเดียว     ข) 5 ปี / วาระเดียว 
ค) 7 ปี / วาระเดียว     ง) 7 ปี / ไม่เกินสองวาระ 
จ) 9 ปี / วาระเดียว 

40. ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ต้องมีอายุเท่าใด 
ก) สามสิบห้าปีบริบูรณ์     ข) ไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
ค) ไม่ต่ ากว่าสี่สิบปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี   ง) ไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
จ) ไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 

41. ให้ข้อใดต่อไปนี้ และองค์กรอิสระร่วมกันก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของ
ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ 

ก) คณะรัฐมนตรี     ข) นายกรัฐมนตรี 
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ค) วุฒิสภา      ง) ศาลรัฐธรรมนูญ 
จ) ศาลปกครอง 

42. ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ านวนกี่คน 
ก) 5 คน      ข) 7 คน 
ค) ไม่เกิน 7 คน     ง) 9 คน 
จ) ไม่เกิน 9 คน 

43. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) มีสัญชาติไทย 
ข) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปีแต่ไม่ถึงหกสิบแปดปีในวันที่ได้รับการคัดเลือก หรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา 
ค) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ง) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
จ) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

44. เกี่ยวกับการใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องจากการด าเนินกิจการทางปกครอง เป็นอ านาจของ
ศาลใดในการพิจาณาพิพากษาคดีดังกล่าว 

ก) ศาลทหาร      ข) ศาลรัฐธรรมนูญ 
ค) ศาลยุติธรรม     ง) ศาลฎีกา 
จ) ศาลปกครอง 

45.  บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีใครลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้อย่างอ่ืนในรัฐธรรมนูญ 

ก) นายกรัฐมนตรี     ข) หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ 
ค) ประธานรัฐสภา     ง) ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
จ) รัฐมนตรี 

46. หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย
หรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การ
เป็นไปตามหนังสือสัญญา และหนังสือสัญญาอ่ืน ที่อาจมีผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ
การค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องได้รับความเห็นชอบของใคร 

ก) นายกรัฐมนตรี     ข) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ค) คณะรัฐมนตรี     ง) รัฐสภา 
จ) วุฒิสภา 

47. ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากร หรือเงินตราซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วน
และลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหากษัตริย์จะทรงตรากฎหมายใดให้ใช้บังคับ 

ก) พระราชบัญญัติ     ข) พระราชกฤษฎีกา 
ค)พระราชก าหนด     ง) ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
จ) พระบรมราชโองการ 

48. พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการให้รัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่ใครถวาย
ค าแนะน า 

ก) คณะรัฐมนตรี     ข) หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ 
ค) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ง) นายกรัฐมนตรี 
จ) รัฐสภา 
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49. ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชก าหนดนั้น หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎร
ยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเท่าใด ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราช
ก าหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป 

ก) กึ่งหนึ่ง      ข) มากกว่ากึ่งหนึ่ง 
ค) สองในสาม     ง) ไม่น้อยกว่าสองในสาม 
จ) สามในห้า 

50. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอ่ืนอีกเท่าใด ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่
บริหารราชการแผ่นดินตามหลัก ความรับผิดชอบร่วมกัน 

ก) 34 คน     ข) 35 คน 
ค) ไม่เกิน 35 คน    ง) 36 คน 
จ) ไม่เกิน 36 คน 

51. ให้ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 
ก) ประธานองคมนตรี    ข) ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ค) ประธานวุฒิสภา    ง) ประธานรัฐสภา 
ค) ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

52. นายกรัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่งรวมกันแล้วตามข้อใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการด ารงต าแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่
มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากต าแหน่ง 

ก) เกินสองวาระมิได้    ข) เกินห้าปีมิได้ 
ค) แปดปีมิได้    ง) เกินแปดปีมิได้ 
จ) เกินเก้าปีมิได้ 

53. การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ต้องมีสมาชิกรับรองเท่าใด ของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 

ก) กึ่งหนึ่ง     ข) เกินกึ่งหนึ่ง 
ค) สามในห้า     ง) หนึ่งในสิบ 
จ) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ 

54. รัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด   ข)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
ค) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ง) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
จ) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

55. วุฒิสภาจ านวนเท่าใด ของจ านวนสมาชิก ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไป
ในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรี แถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่
มีการลงมติ 

ก)  กึ่งหนึ่ง      ข) เกินก่ึงหนึ่ง 
ค)  สองในสาม     ง) หนึ่งในสาม 
จ) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 

56. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จตามข้อใด นับแต่
วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร 

ก) 90 วัน      ข) ภายใน 90 วัน 
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ค) 105 วัน      ง) ภายใน 105 วัน 
จ) ภายใน 150 วัน 

57. พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการประกาศสงคราม เม่ือได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา และมติ
ให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องมีคะแนนเสียงเท่าใดของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของท้ังสองสภา 

ก) กึ่งหนึ่ง      ข) เกินก่ึงหนึ่ง 
ค) สามในห้า      ง) สองในสาม 
จ) ไม่น้อยกว่าสองในสาม 

เฉลยแนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1 
1 ตอบข้อ ง) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

อธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
มาตรา 249 ภายใต้บังคับมาตรา 1 ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามวิธีการและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กฎหมายบัญญัติ 
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและ
ความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่นของประชากร และพ้ืนที่ที่
ต้องรับผิดชอบ ประกอบกัน 

2 ตอบข้อ ค) 279 มาตรา 
อธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 มี 16 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 279 มาตรา 

3 ตอบข้อ ค) 6 มาตรา 
อธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 อยู่ในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 249 – 254) = 6 มาตรา 

4 ตอบข้อ ง) 18 มาตรา 
อธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 บทเฉพาะกาล (มาตรา 262 – 279) = 18 มาตรา 

5 ตอบ ข้อ ค) ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
อธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
มาตรา 2 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

6 ตอบข้อ จ)รัฐต้องด าเนินการให้ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
อธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่งเพ่ือ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่และภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่เนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมี
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บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รั บ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาตามความถนัดของตน 
 ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา
และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือ
ใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อน
ภาษีด้วยทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าว อย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการ
กองทุนเป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 

7 ตอบข้อ ง) 350 คน 
อธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
มาตรา 83 สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจ านวนห้าร้อยคน ดังนี้ 
 (1) สมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ านวนสามร้อยห้าสิบคน 
 (2) สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจ านวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน 
 ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่มีการเลือกตั้งหรือ
ประกาศชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่ 
 ในกรณีมีเหตุใด ๆ ที่ท าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมีจ านวนไม่ถึงหนึ่งร้อยห้า
สิบคน ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 
 

8 ตอบข้อ ค) 150 คน  (ดูค าอธิบายข้อ 7 ประกอบ) 
9 ตอบข้อ ค) ในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง 

มาตรา 86 การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้
ด าเนินการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้ใช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปี
ที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ยด้วยจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามร้อยห้าสิบคนจ านวนที่ได้รับให้ถือว่าเป็น
จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน 
 (2) จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนตาม (1) ให้มีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน โดยให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง 
 (3) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน
จังหวัดนั้นเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งคนทุกจ านวนราษฎรที่ถึงเกณฑจ์ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน 
 (4) เมื่อได้จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัดตาม (2) และ (3) แล้วถ้าจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบสามร้อยห้าสิบคน จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการค านวณตาม (3) มาก
ที่สุด ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคน และให้เพ่ิมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม
วิธีการดังกล่าวแก่จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการค านวณนั้นในล าดับรองลงมาตามล าดับจนครบจ านวน
สามร้อยห้าสิบคน 



 

 ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

 (5) จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็น
เขตเลือกตั้งเท่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี  โดยต้องแบ่งพ้ืนที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้
ติดต่อกัน และต้องจัดให้มีจ านวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน 
 มาตรา 87 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต้องเป็นผู้ซึ่งพรรค
การเมืองที่ตนเป็นสมาชิกส่งสมัครรับเลือกตั้ง และจะสมัครรับเลือกตั้งเกินหนึ่งเขตมิได้ 
 เมื่อมีการสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองจะถอนการสมัครรับเลือกตั้ง
หรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เฉพาะกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้าม และต้องกระท าก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง 
ข้อ 10) ตอบข้อ ง) ไม่เกินสามรายชื่อ 
อธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
มาตรา 88 ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรค
การเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ไม่เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ประชาชนทราบ และให้น าความในมาตรา 87 วรรคสอง มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 
 พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
 

10 ตอบ ข้อ ง) ไม่เกินสามรายชื่อ 
มาตรา 88 ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรค
การเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ไม่เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ประชาชนทราบ และให้น าความในมาตรา 87 วรรคสอง มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 
 พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

11 ตอบข้อ ง) 6 เมษายน พ.ศ. 2560 
อธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก วันที่ 6 เมษายน 2560 มีผลใช้บังคับวันที่ 6 เมษายน 
พ.ศ. 2560 

12 ตอบ ข้อ จ) นายกรัฐมนตรี 
อธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 

13 ตอบ ข้อ ข) จะแบ่งแยกมิได้ 
อธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
มาตรา 1 ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ 

14 ตอบ ข้อ จ) ปวงชนชาวไทย 
อธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 3 อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ านาจ
นั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
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รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ
ประชาชนโดยรวม 

15 ตอบ ข้อ ค) หลักนิติธรรม 
อธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 3 อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ านาจ
นั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ
ประชาชนโดยรวม 

16 ตอบ ง) 20  
อธิบาย ตั้งแต่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยแล้ว ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้วนับรวมถึงปัจจุบันทั้งสิ้นจ านวน 20 ฉบับ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 
2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 
3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 
4) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2490 
5) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พงศ. 2492 
6) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช 2495 
7) ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 
8) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 
9) ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 
10) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 
11) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2519 
12) ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2520 
13) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 
14) ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 
15) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 
16) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
17) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 
18) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
19) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
20) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

17 ตอบ ก) ปวงชนชาวไทย 
อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 3 อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ านาจ
นั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ
ประชาชนโดยรวม 
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18 ตอบ ง) ประธานรัฐสภา 
อธิบายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 11 การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากต าแหน่งให้เป็นไปตาม
พระราชอัธยาศัย 

ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้
ประธานองคมนตรีพ้นจากต าแหน่ง 

ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอ่ืนหรือให้
องคมนตรีอื่นพ้นจากต าแหน่ง 

19 ตอบ จ) ประธานองคมนตรี 
อธิบายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 11 การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากต าแหน่งให้เป็นไปตาม
พระราชอัธยาศัย 

ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้
ประธานองคมนตรีพ้นจากต าแหน่ง 

ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอ่ืนหรือให้
องคมนตรีอ่ืนพ้นจากต าแหน่ง 

20 ตอบ ง) 16 หมวด 279 มาตรา 
อธิบายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
ค าปรารภ 
หมวด 1 บททั่วไป (มาตรา 1-5) 
หมวด 2 พระมหากษัตริย์ (มาตรา 6-24) 
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย (มาตรา 25 - 49) 
หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย (มาตรา 50) 
หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ (มาตรา 51 – 63) 
หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ (มาตรา 64 -78) 
หมวด 7 รัฐสภา (มาตรา 79 -147) 
 ส่วนที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 79 – 82) 
 ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร (มาตรา 83 -106) 
 ส่วนที่ 3 วุฒิสภา (มาตรา 107 -113) 
 ส่วนที่ 4 บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง (มาตรา 114 – 155) 
 ส่วนที่ 5 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา (มาตรา 156 – 157) 
หมวด 8 คณะรัฐมนตรี (มาตรา 158 – 183) 
หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา 184 – 187) 
หมวด 10 ศาล (มาตรา 188 – 199) 
 ส่วนที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 188 – 193) 
 ส่วนที่ 2 ศาลยุติธรรม (มาตรา 194 – 196) 
 ส่วนที่ 3  ศาลปกครอง (มาตรา 197 -198) 
 ส่วนที่ 4 ศาลทหาร (มาตรา 199) 
หมวด 11 ศาลรัฐธรรมนูญ (ตาม 200 -214) 



 

 ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

หมวด 12 องค์กรอิสระ (มาตรา 215 – 247) 
 ส่วนที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 215 -221) 
 ส่วนที่ 2 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา 222 – 227) 
 ส่วนที่ 3 ผู้ตรวจการแผ่นดิน (มาตรา 228 – 231) 
 ส่วนที่ 4 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (มาตรา 232 -237) 
 ส่วนที่ 5 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (มาตรา 238 – 245) 
 ส่วนที่ 6 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (มาตรา 246 – 247) 
หมวด 13 องค์กรอัยการ (มาตรา 248) 
หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 249 - 254) 
หมวด 15 การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา 255 – 256) 
หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ (มาตรา 257 – 261) 
บทเฉพาะกาล (มาตรา 262 – 279) 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

21 ตอบ ง) ไม่เกิน 18 คน 
อธิบายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 10 พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่ง
และองคมนตรีอ่ืนอีกไม่เกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตรี 

คณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่
พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

22 ตอบ จ) นายคงทนมีอายุสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
อธิบายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 97 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
(3) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลา

ติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา 
ระยะเวลาเก้าสิบวันดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน 

(4) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย 
(ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี

นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
(ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี

การศึกษา 
(ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัด

ที่สมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี 
มาตรา 98 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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(1) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(3) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
(4) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 96 (1) (2) หรือ (4) 
(5) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับ

เลือกตั้ง 
(6) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(7) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือ

ว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(9) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย

ผิดปกติหรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(10) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต าแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็น
ผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(11) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
(12) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ านอกจากข้าราชการการเมือง 
(13) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(14) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี 
(15) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็น

เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
(16) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
(17) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(18) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา 144 หรือมาตรา 235 วรรคสาม 
มาตรา 99 อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร จะมีการควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้ 
มาตรา 100 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง 
มาตรา 101 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ 
(1) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร  
(2) ตาย 
(3) ลาออก 
(4) พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 93 
(5) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 97 
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(6) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 
(7) กระท าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 184 หรือมาตรา 185 
(8) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก 
(9) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนั้นด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ในกรณีเช่นนี้ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นมิได้เข้า
เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิก
ภาพนับแต่วันที่พ้นสามสิบวันดังกล่าว 

(10) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง แต่ในกรณีที่ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรค
การเมืองเพราะมีค าสั่ งยุบพรรคการเมืองที่ สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรผู้ นั้ น เป็นสมาชิก และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มี
ค าสั่งยุบพรรคการเมือง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบก าหนดหกสิบวัน
นั้น 

(11) พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา 144 หรือมาตรา 235 วรรคสาม 
(12) ขาดประชุมเกินจ านวนหนึ่งในสี่ของจ านวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีก าหนดเวลาไม่น้อย

กว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(13) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษใน

ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
มาตรา 102 เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราพระราช

กฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่
สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ 

การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 103 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป 

การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา และให้กระท าได้เพียงครั้งเดียวใน
เหตุการณ์เดียวกัน 
 

ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศก าหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันแต่ไม่เกินหกสิบวันนับ
แต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับ วันเลือกตั้งนั้นต้องก าหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

มาตรา 104 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งตาม
วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดตามมาตรา 102 หรือมาตรา 103 คณะกรรมการการ
เลือกตั้งจะก าหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้ แต่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เหตุดังกล่าว
สิ้นสุดลง แต่เพ่ือประโยชน์ในการนับอายุตามมาตรา 95 (2) และมาตรา 97 (2) ให้นับถึงวันเลือกตั้งที่
ก าหนดไว้ตามมาตรา 102 หรือมาตรา 103 แล้วแต่กรณี 

มาตรา 105 เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออก
ตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีที่เป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้
ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง 
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เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันและให้น าความในมาตรา 102 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

(2) ในกรณีท่ีเป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่าง
ลง หากไม่มีรายชื่อเหลืออยู่ในบัญชีที่จะเลื่อนขึ้นมาแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม (1) ให้เริ่มนับแต่วันเลือกตั้งแทน
ต าแหน่งที่ว่าง ส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม (2) ให้เริ่มนับแต่วันถัดจาก
วันประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษา และให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนต าแหน่งที่ว่างนั้น อยู่ใน
ต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่ 

การค านวณสัดส่วนคะแนนของพรรคการเมืองส าหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
เมื่อมีการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้เป็นไปตามมาตรา 94 

มาตรา 106 ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้วพระมหากษัตริย์จะทรง
แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจ านวนสมาชิกมาก
ที่สุด และสมาชิกมิได้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

ในกรณีที่พรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง มีสมาชิกเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก 
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้น าฝ่ายค้านในสภา

ผู้แทนราษฎร 
23 ตอบ ค) การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 

อธิบายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
มาตรา 107 วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสองร้อยคน ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคล

ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท างานหรือเคยท างาน
ด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคมโดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ท าให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัคร
รับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ 

การแบ่งกลุ่ม จ านวนกลุ่ม และคุณสมบัติของบุคคลในแต่ละกลุ่ม การสมัครและรับสมัคร 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเอง การได้รับเลือก จ านวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีจากแต่ละกลุ่ม การขึ้น
บัญชีส ารอง การเลื่อนบุคคลจากบัญชีส ารองขึ้นด ารงต าแหน่งแทน และมาตรการอื่นใดที่จ าเป็นเพ่ือให้การ
เลือกกันเองเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้การเลือกดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยง
ธรรม จะก าหนดมิให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน หรือจะก าหนดให้มีการคัดกรอง
ผู้สมัครรับเลือกด้วยวิธีการอ่ืนใดที่ผู้สมัครรับเลือกมีส่วนร่วมในการคัดกรองก็ได้ 

การด าเนินการตามวรรคสอง ให้ด าเนินการตั้งแต่ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
เพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ 

ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีจ านวนไม่ครบตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าเพราะเหตุต าแหน่งว่างลง 
หรือด้วยเหตุอ่ืนใดอันมิใช่เพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา และไม่มีรายชื่อบุคคลที่ส ารองไว้
เหลืออยู่ ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ แต่ในกรณีที่มีสมาชิกวุฒิสภาเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่ง
หนึ่งของจ านวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดและอายุของวุฒิสภาเหลืออยู่เกินหนึ่งปี ให้ด าเนินการเลือกสมาชิก
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วุฒิสภาขึ้นแทนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้ได้รับ
เลือกดังกล่าวอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่ 

การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราช
กฤษฎีกามีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดวันเริ่มด าเนินการเพ่ือเลือกไม่ช้ากว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ การก าหนดดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และให้น าความในมาตรา 104 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 108 สมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติ 

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก 
(3) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หรือท างานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่าสิบ

ปีหรือเป็นผู้มีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

(4) เกิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ท างาน หรือมีความเกี่ยวพันกับพ้ืนที่ที่สมัครตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา 

ข. ลักษณะต้องห้าม 
(1) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 98 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(7) (8) (9) (10) (11) (15) (16) (17) หรือ (18) 
(2) เป็นข้าราชการ 
(3) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
(4) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
(5) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง เว้นแต่ได้พ้นจากการด ารง

ต าแหน่งในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
(6) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

นับถึงวันสมัครรับเลือก 
(7) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
(8) เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิก

วุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ในคราวเดียวกัน หรือผู้ด ารงต าแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญหรือในองค์กรอิสระ 

(9) เคยด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ 
มาตรา 109 อายุของวุฒิสภามีก าหนดคราวละห้าปีนับแต่วันประกาศผลการเลือก 

สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือก 
เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง ให้สมาชิกวุฒิสภาอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี

สมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่ 
มาตรา 110 เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใหม่ตามมาตรา 107 

วรรคห้า 
มาตรา 111 สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ 
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(1) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา 
(2) ตาย 
(3) ลาออก 
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 108 
(5) ขาดประชุมเกินจ านวนหนึ่งในสี่ของจ านวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีก าหนดเวลาไม่น้อย

กว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา 
(6) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษใน

ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
(7) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 113 หรือกระท าการอันต้องห้ามตาม มาตรา 184 หรือ

มาตรา 185 
(8) พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา 144 หรือมาตรา 235 วรรคสาม 
มาตรา 112 บุคคลผู้เคยด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้วยังไม่เกิน

สองปี จะเป็นรัฐมนตรีหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมิได้เว้นแต่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

มาตรา 113 สมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใด ๆ 
 

24 ตอบ จ) พระราชอัธยาศัย 
อธิบายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 15 การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์พ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราช
อัธยาศัย 

การจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ ให้เป็นไปตามพระราช
อัธยาศัยตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกา 
 

25 ตอบ ค) พระราชกฤษฎีกา 
อธิบายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 15 การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์พ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราช
อัธยาศัย 

การจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ ให้เป็นไปตามพระราช
อัธยาศัยตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกา 

26 ตอบ ค) ประธานรัฐสภา 
อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
 มาตรา 16 ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราช
ภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะทรงแต่งตั้งบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นคณะขึ้น ให้เป็นผู้ส าเร็จราชการ
แทนพระองค์หรือไม่ก็ได้ และในกรณีที่ทรงแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ 
มาตรา 238 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 
 ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์เก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และ
ด้านอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 
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27 ตอบ ข้อ ค) 7 คน 
อธิบายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 238 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการจ านวน เจ็ดคน  ซึ่ ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และ
ด้านอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 

28 ตอบ ข้อ ง) 7 ปี 
อธิบายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 238 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน ซึ่ ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และ
ด้านอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 

มาตรา 239 กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

มาตรา 240 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
(2) ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
(3) ก ากับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม (1) และ (2) และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง

ของรัฐ 
(4) ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

วินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมทั้งการให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไขข้อบกพร่องเก่ียวกับ
การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 

(5) สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน

แผ่นดิน 
ผู้ถูกสั่งลงโทษตาม (5) อาจอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

ในการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดต้องค านึงถึงนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐาน 
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินตาม (1) และ (2) ประกอบด้วย 

มาตรา 241 ให้มีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของ
วุฒิสภาโดยได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ และให้น าความในมาตรา 204 วรรค
หนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ และมาตรา 205 มาใช้บังคับแก่การแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินด้วยโดย
อนุโลม 

การสรรหา การคัดเลือก และการเสนอชื่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
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 มาตรา 242 ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่โดยเที่ยงธรรม เป็นกลาง และปราศจาก
อคติท้ังปวงในการใช้ดุลพินิจ โดยมีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 

(1) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจ
เงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

(2) ตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ 
(3) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตาม (1) และ (2) 
(4) ก ากับและรับผิดชอบในการปฏบิัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตาม (3) 
มาตรา 243 ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

มาตรา 244 ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริต
ต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรืออาจท าให้
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีอ านาจจะ
ด าเนินการใดได้ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพ่ือทราบและด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจต่อไป 

ในการด าเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง หรือหน่วยงานอ่ืนตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินตรวจสอบหรือจัดท าขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของส านวนการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือของหน่วยงานอื่นนั้น แล้วแต่กรณี 

มาตรา 245 เพ่ือประโยชน์ในการระงับหรือยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแก่การเงินการคลังของ
รัฐ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเสนอผลการตรวจสอบการกระท าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง ต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณา 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นพ้องด้วยกับผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้ปรึกษาหารือ
ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หากท่ี
ประชุมร่วมเห็นพ้องกับผลการตรวจสอบนั้น ให้ร่วมกันมีหนังสือแจ้งสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบโดยไม่ชักช้า และให้เปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อประชาชนเพื่อทราบด้วย 

29 ข้อ 29 ตอบ ข้อ ค) 9 คน 
อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 มาตรา 232 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการ
จ านวนเก้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดย
คณะกรรมการสรรหา 
       ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์ การบริหารราชการแผ่นดิน หรือการอ่ืนใดอันเป็น
ประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (1) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีผู้พิพากษา อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น 
ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง หรืออธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
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 (2) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
 (3) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ไม่
เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
 (4) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่
น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ 
 (5) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพโดยประกอบวิชาชีพ
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปีนับถึงวันที่ ได้รับการเสนอชื่อ และได้รับการ
รับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น 
 (6) เป็นผู้มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร การเงิน การคลัง การบัญชี 
หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ ากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจ ากัดมาแล้วไม่น้อย
กว่าสิบปี 
 (7) เคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (6) รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี 
 การนับระยะเวลาตามวรรคสอง ให้นับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา 
แล้วแต่กรณี 

30 ตอบ ข้อ ค) 7 ปี 
อธิบายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
มาตรา 233 กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
 ในระหว่างที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ และ
ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ เว้นแต่จะมี
กรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน 

31 ตอบ ข้อ ง) วุฒิสภา 
อธิบายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (ดูข้อ 29 ประกอบ) 

32 ตอบ ข้อ ข) สามคน / วุฒิสภา 
อธิบายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 228 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจ านวนสามคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของ
วุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า
หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่ากรมตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนด โดยต้อง
ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี จ านวนสองคน และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการด าเนิน
กิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปี จ านวนหนึ่งคน 

มาตรา 229 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

มาตรา 230 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ 

หรือค าสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่
ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ 
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(2) แสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความ
ไม่เป็นธรรมนั้น 

 
(3) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตาม

หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ 
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินตาม 

(1) หรือ (2) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการ
ตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 

ในการด าเนินการตาม (1) หรือ (2) หากเป็นกรณีท่ีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินการต่อไป 

มาตรา 231 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 230 ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาล

ปกครองไดเัมื่อเห็นว่ามีกรณี ดังต่อไปนี้ 
(1) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วย

ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้ งนี้  ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

(2) กฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง และให้ศาล
ปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง 
 

33 ตอบ ข้อ ง) 7 ปี / วาระเดียว 
อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 มาตรา 229 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

34 ตอบ ข้อ ง) 7 คน 
อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 222 คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคนซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากบุคคลดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่จะยังประโยชน์แก่การบริหารและจัดการ
การเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งได้รับการสรรหา
จากคณะกรรมการสรรหา จ านวนห้าคน 

(2) ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่
ประจักษ์ และเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ัากว่าอธิบดีผู้พิพากษา หรือต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีอัยการมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าห้าปี ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนสองคน 

ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งตาม (1) ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 232 (2) (3) 
(4) (5) (6) หรือ (7) หรือเป็นผู้ท างานหรือเคยท างานในภาคประชาสังคมมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปี 
ทั้งนี้ ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนด 
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มาตรา 223 กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ในระหว่างที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการการ
เลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่ถ้ามี
กรรมการการเลือกตั้งเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คนให้กระท าไดแัต่เฉพาะการที่จ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

มาตรา 224 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดหรือด าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ 
(2) ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกตาม (๑) ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และ

ควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือการนี้ ให้มีอ านาจสืบสวนหรือไต่
สวนได้ตามที่จ าเป็นหรือที่เห็นสมควร 

(3) เมื่อผลการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (2) หรือเมื่อพบเห็นการกระท าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการ
เลือกตั้งหรือการเลือกตาม (1) มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือการออกเสียงประชามติเป็นไปโดย
มิชอบด้วยกฎหมาย ให้มีอ านาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้งหรือการเลือก 
หรือการออกเสียงประชามติ และสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้ง เลือก หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วย
เลือกตั้งบางหน่วย หรือทุกหน่วย 

(๔) สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตาม (๑) ไว้
เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นกระท าการหรือรู้เห็นกับ
การกระท าของบุคคลอ่ืน ที่มีลักษณะเป็นการทุจริต หรือท าให้การเลือกตั้งหรือการเลือกมิได้เป็นไปโดย
สุจริตหรือเที่ยงธรรม 

(5) ดูแลการด าเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 
(6) หน้าที่และอ านาจอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
ในการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (2) คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให้กรรมการการเลือก

ตั้งแต่ละคนด าเนินการ หรือมอบหมายให้คณะบุคคลด าเนินการภายใต้การก ากับของกรรมการการเลือกตั้ง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดก็ได้ 

การใช้อ านาจตาม (3) ให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนซึ่งพบเห็นการกระท าความผิดมีอ านาจ
กระท าได้ส าหรับหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระท าความผิด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา 225 ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือก ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้ง
หรือการเลือกนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้มีการ
เลือกตั้งหรือการเลือกใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น ถ้าผู้กระท าการนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
หรือผู้สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณี หรือรู้เห็นกับการกระท าของบุคคลอ่ืน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่ง
ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวตามมาตรา 224 (4) 

ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นที่สุด 
มาตรา 226 เมื่อมีการด าเนินการตามมาตรา 225 หรือภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งหรือ

การเลือกแล้ว มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกผู้ใดกระท าการทุจริตใน
การเลือกตั้งหรือการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระท าของบุคคลอ่ืน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อ
ศาลฎีกาเพ่ือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
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การพิจารณาของศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้น าส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นหลักในการพิจารณา และเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมีอ านาจสั่งไต่สวน
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ 

ในกรณีท่ีศาลฎีกาพิพากษาว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งกระท าความผิดตามที่ถูกร้อง ให้ศาลฎีกาสั่งเพิก
ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลาสิบปี ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 

เมื่อศาลฎีกามีค าสั่งรับค าร้องไว้พิจารณาแล้ว ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภา ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระท าความผิด และเมื่อ
ศาลฎีกามีค าพิพากษาว่าผู้นั้นกระท าความผิด ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

มิให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสี่เป็นจ านวน
สมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 

ให้น ามาตรานี้ไปใช้บังคับแก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม 
แต่ให้อ านาจของศาลฎีกาเป็นอ านาจของศาลอุทธรณ์ และให้ค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์เป็น
ที่สุด 

การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของที่
ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซ่ึงต้องก าหนดให้ใช้ระบบไต่สวนและให้ด าเนินการโดยรวดเร็ว 

มาตรา 227 ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการ
เลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือเมื่อประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้จับคุมขัง หรือ
หมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้งไปสอบสวน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ
ในกรณีที่จับในขณะกระท าความผิด 

ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระท าความผิด หรือจับหรือคุมขังกรรมการการ
เลือกตั้งในกรณีอ่ืน ให้รายงานต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน และให้ประธานกรรมการการ
เลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้ แต่ถ้าประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ถูกจับหรือคุมขัง ให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าท่ีมีอยู่เป็นผู้ด าเนินการ 
 

35 ข้อ ง) วุฒิสภา 
อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  (ดูข้อ 34 ประกอบ) 

36 ข้อ ค) 7 ปี / วาระเดียว 
อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  (ดูข้อ 34 ประกอบ) 

37 ข้อ ข) 7 คน 
อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 246 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน ซึ่งพระ
มหากษตัริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน เป็นกลางทางการเมือง และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
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คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ทั้งนี้ บทบัญญัติเกี่ยวกับการสรรหาต้องก าหนดให้ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วมในการ
สรรหาด้วย 

มาตรา 247 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่

ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอ่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่
เกี่ยวข้อง 
 (2) จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน 

(3) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง
ใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

(4) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 

(5) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
(6) หน้าที่และอ านาจอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
เมื่อรับทราบรายงานตาม (1) และ (2) หรือข้อเสนอแนะตาม (3 ให้คณะรัฐมนตรีด าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจด าเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการด าเนินการ ให้
แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า 

38 ตอบข้อ ง) วุฒิสภา 
อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (อ่านขอ้ 37 ประกอบ) 

39 ตอบข้อ ค) 7 ปี /วาระเดียว 
อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (อ่านข้อ 37 ประกอบ) 
อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 246 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน ซึ่งพระ
มหากษตัริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน เป็นกลางทางการเมือง และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ทั้งนี้ บทบัญญัติเกี่ยวกับการสรรหาต้องก าหนดให้ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วมในการ
สรรหาด้วย 
 

40 ตอบ ข้อ ง) ไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
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มาตรา 215 องค์กรอิสระเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

การปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจขององค์กรอิสระต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ 
และปราศจากอคติท้ังปวงในการใช้ดุลพินิจ 

มาตรา 216 นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในส่วนที่ว่า
ด้วยองค์กรอิสระแต่ละองค์กรแล้ว ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ทั่วไปดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) มีอายุไม่ต่ัากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
(2) มีคุณสมบัติตามมาตรา 201 (1) (3) (4) และ (5) 
(3) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 202 
มาตรา 217 เมื่อมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กร

อิสระนอกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหา
ตามมาตรา 203 ที่จะด าเนินการสรรหา เว้นแต่กรรมการสรรหาตามมาตรา 203 (4) ให้ประกอบด้วยบุคคล
ซ่ึงแต่งต้ังโดยศาลรัฐธรรมนูญและองคก์รอิสระท่ีมิใช่องค์กรอิสระท่ีต้องมีการสรรหา 

ให้น าความในมาตรา 203 มาตรา 204 มาตรา 205 และมาตรา 206 มาใช้บังคับแก่การสรรหา
ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

มาตรา 218 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามทั่วไปตามมาตรา 216  หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ต้องห้ามเฉพาะตามมาตรา 222 มาตรา 228 มาตรา 232 มาตรา 238 หรือตามมาตรา 246 วรรคสอง 
และตามกฎหมายที่ตราขึ้นตามมาตรา 246 วรรคสี่ แล้วแต่กรณี 

ให้น าความในมาตรา 208 วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า และมาตรา 209 มาใช้บังคับ
แก่การพ้นจากต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 235 วรรคสาม ถ้ามี
จ านวนเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง ให้น าความในมาตรา 214 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 219 ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้
บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและ
หัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้ว
ให้ใช้บังคับได้ ทั้งนี้ มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวต้องครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์
ของชาติ และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะ
ร้ายแรง 

ในการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้รับฟังความคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย และเมื่อประกาศใช้บังคับแล้วให้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีด้วย แต่ไม่ห้ามสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีที่
จะก าหนดจริยธรรมเพ่ิมข้ึนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทาง
จริยธรรมตามวรรคหนึ่ง และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 220 ให้องค์กรอิสระแต่ละแห่ง นอกจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบงานธุรการ ด าเนินการ และอ านวยความสะดวก เพ่ือให้องค์กรอิสระบรรลุภารกิจและหน้าที่
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ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และเป็นไปตามมติหรือแนวทางที่องค์กรอิสระก าหนด โดยให้มี
หัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้งโดยความเห็นชอบขององค์กรอิสระแต่ละองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบการ
บริหารงานของหน่วยงานนั้น รับผิดชอบขึ้นตรงต่อองค์กรอิสระ ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 221 ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้องค์กรอิสระร่วมมือและช่วยเหลือกันเพ่ือให้บรรลุ เป้าหมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร และถ้าองค์กรอิสระใดเห็นว่ามีผู้กระท าการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แต่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน ให้แจ้งองค์กรอิสระนั้นทราบเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และ
อ านาจต่อไป 

41 ตอบ ข้อ ง) ศาลรัฐธรรมนูญ  
อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (ดูค าอธิบาย ข้อ 40) 

มาตรา 219 ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้
บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและ
หัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้ว
ให้ใช้บังคับได้ ทั้งนี้ มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวต้องครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์
ของชาติ และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะ
ร้ายแรง 

ในการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้รับฟังความคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย และเมื่อประกาศใช้บังคับแล้วให้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีด้วย แต่ไม่ห้ามสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีที่
จะก าหนดจริยธรรมเพ่ิมข้ึนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทาง
จริยธรรมตามวรรคหนึ่ง และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

42 ตอบ ข้อ ง)  9 คน 
อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  

มาตรา 200  ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ านวนเก้าคนซึ่ ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคล ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้วไม่
น้อยกว่าสามปี ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนสามคน 

(2) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้วไม่
น้อยกว่าห้าปี ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสงูสุด จ านวนสองคน 

(3) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการ
เป็นที่ประจักษ์ จ านวนหนึ่งคน 

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด ารงต าแหน่ง
หรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี และ
ยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ จ านวนหนึ่งคน 

(5) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รับหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี จ านวนสอง
คน 

ในกรณีไม่อาจเลือกผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาตาม (1) ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะเลือก
บุคคลจากผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก็ได้ 
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การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับถึงวันที่ได้รับการคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา 
แล้วแต่กรณี ในกรณีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการสรรหาจะประกาศลดระยะเวลาตามวรรค
หนึ่งหรือวรรคสองลงก็ได้ แต่จะลดลงเหลือน้อยกว่าสองปีมิได้ 

มาตรา 201 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ด้วย 
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่ถึงหกสิบแปดปีในวันที่ได้รับการคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับ

การสรรหา 
(3) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ัากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(4) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(5) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรา 202 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระใด 
(2) ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (17) หรือ (18) 
(3) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(4) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง หรือสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา 
(5) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการ

คัดเลือกหรือสรรหา 
(6) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
(7) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ

กรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(8) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กรที่ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไรหรือ

รายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(9) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 
(10) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยาังร้ายแรง 
มาตรา 203 เมื่อมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้

เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย 
(1) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ 
(2) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ 
(3) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ 
(4) บุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 201 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

มาตรา 202 และไม่เคยปฏิบัติหน้าท่ัใด ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ องค์กรละหนึ่งคน เป็น
กรรมการ 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาตาม (2) หรือกรรมการสรรหาตาม (4) มีไม่ครบไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 
ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ 
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ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับการสรรหา ให้เป็น
หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 

ในการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพ่ือคัดสรรให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง 
มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม โดยนอกจาก
การประกาศรับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาจากบุคคลที่มีความเหมาะสมทั่วไปได้
ด้วย แต่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น 

มาตรา 204 ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ของวุฒิสภา 

ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด ให้ด าเนินการสรรหา
หรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป 

เมื่อผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว ให้เลือกกันเองให้คนหนึ่ง
เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ 

ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา 205 ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยที่ยังมิได้พ้นจาก
ต าแหน่งตามมาตรา 202 (6) (7) หรือ (8) หรือยังประกอบวิชาชีพตาม (9) อยู่ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้
ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพตามมาตรา 202 (6) (7) (8) หรือ (9) แล้ว ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลา
ที่ประธานวุฒิสภาก าหนด ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะน าความกราบบังคมทูลตามมาตรา 
204 วรรคสี่ ในกรณีที่ไม่แสดงหลักฐานภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ และให้
ด าเนินการคัดเลือกหรือสรรหาใหม่ 

มาตรา 206 ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 204 ถ้ามีผู้ได้รับความเห็นชอบจาก
วุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาล
รัฐธรรมนูญแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ต้องรอให้มีผู้ได้รับความเห็นชอบครบเก้าคน และ
เมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไปพลาง
ก่อนได้ โดยในระหว่างนั้น ให้ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่มีอยู่ 

มาตรา 207 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

มาตรา 208  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่ง
เมื่อ 

(1) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 201 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 202 
(2) ตาย 
(3) ลาออก 
(4) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปี 
(5) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้พ้นจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เพราะเหตุฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ 

(6) พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา 235 วรรคสาม 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งลาออกจากต าแหน่ง ให้พ้นจากต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วย 
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ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่พ้นจาก
ต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกวาัจะมีการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่แทน 

ในกรณีท่ีมีปัญหาว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดพ้นจากต าแหน่งตาม (1) หรือ (3) หรือไม่ ให้เป็น
หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา 203 เป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
สรรหาให้เป็นที่สุด 

การร้องขอ ผู้มีสิทธิร้องขอ การพิจารณา และการวินิจฉัยตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 209 
ในระหว่างที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและยังไม่มีการแต่งตั้งตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
มาตรา 210 ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย 
(2) พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ 
(3) หน้าที่และอ านาจอื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
การยื่นค าร้องและเงื่อนไขการยื่นค าร้อง การพิจารณาวินิจฉัย การท าค าวินิจฉัย และการ

ด าเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

ให้น าความในมาตรา 188 มาตรา 190 มาตรา 191 และมาตรา 193 มาใช้บังคับแก่ศาล
รัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา 211 องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและในการท าค าวินิจฉัยต้อง
ประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าเจ็ดคน 

ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องใดไว้พิจารณาแล้ว ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดจะปฏิเสธไม่วินิจฉัย

โดยอ้างว่าเรื่องนั้นไม่อยู่ในอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญมิได้ 
ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ 

และหน่วยงานของรัฐ 
มาตรา 212 ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเอง หรือคู่ความ

โต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นต้องด้วยมาตรา 5 และยังไม่มีค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย ใน
ระหว่างนั้น ให้ศาลด าเนินการพิจารณาต่อไปได้แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราว จนกว่าจะมีค าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าค าโต้แย้งของคู่ความตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการ
วินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ 

ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบต่อค าพิพากษาของศาลอันถึง
ที่สุดแล้ว เว้นแต่ในคดีอาญาให้ถือว่าผู้ซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาว่ากระท าความผิดตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยมาตรา 5 นั้น เป็นผู้ไม่เคยกระท าความผิดดังกล่าว หรือถ้า
ผู้นั้นยังรับโทษอยู่ก็ให้ปล่อยตัวไป แต่ทั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ 
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มาตรา 213 บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญเพ่ือมีค าวินิจฉัยว่าการกระท านั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 214 ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 235 วรรคสาม 
และมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุด
ร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท าหน้าที่
เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นการชั่วคราวให้ครบเก้าคน โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งท าหน้าที่ในฐานะตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญได้จนกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ตนท าหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือจนกว่าจะ
มีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทน 

43 ตอบ ข้อ ก) มีสัญชาติไทย 
อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 201 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ด้วย 
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่ถึงหกสิบแปดปีในวันที่ได้รับการคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับ

การสรรหา 
(3) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ัากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(4) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(5) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
44 ตอบ ข้อ จ) ศาลปกครอง 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
มาตรา 197 ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อ านาจ

ทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการด าเนินกิจการทางปกครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น 
อ านาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระซึ่งเป็นการใช้

อ านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรอิสระนั้น ๆ 
การจัดต้ัง วิธีพิจารณาคดี และการด าเนินงานของศาลปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ

นั้น 
มาตรา 198 การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับตุลาการศาลปกครองต้องมีความเป็นอิสระ และ

ด าเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองซึ่งประกอบด้วยประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธาน 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตุลาการในศาลปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการ
ในศาลปกครองไม่เกินสองคน บรรดาที่ได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

45 ตอบ ข้อ จ) รัฐมนตรี 
อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 179  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการพระราชทานอภัยโทษ 
มาตรา 180 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนต าแหน่ง

ปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเท่า และทรงให้พ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจากต าแหน่งเพราะความ
ตาย เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ 
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มาตา 181 ข้าราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและมิใช่ข้าราชการ
การเมือง จะเป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอ่ืนมิได้ 

มาตรา 182 บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการ
แผ่นดินต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนใน
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา 183 เงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนขององคมนตรี ประธานและรอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎ ร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

บ าเหน็จบ านาญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนขององคมนตรีซึ่งพ้นจากต าแหน่ง ให้ก าหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา 

46 ตอบ ข้อ ง) รัฐสภา 
อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 176 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการประกาศใช้ และเลิกใช้กฎอัยการศึก 
ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกเฉพาะแห่งเป็นการรีบด่วน เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ทหารย่อมกระท าได้ตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก 
มาตรา 177 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการประกาศสงครามเมื่อได้รับความ

เห็นชอบของรัฐสภา 
มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิก

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 
มาตรา 178 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการท าหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญา

สงบศึก และสัญญาอ่ืนกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ 
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมี

สิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจะต้องออก
พระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา และหนังสือสัญญาอ่ืนที่ อาจมีผลกระทบต่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง หาก
รัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ 

หนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า หรือการลงทุน
ของประเทศอย่างกว้างขวางตามวรรคสอง ได้แก่ หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลากรร่วมหรือการ
ให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือท าให้ประเทศต้องสูญเสียในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด หรือบางส่วน หรือ
หนังสือสัญญาอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ให้มีกฎหมายก าหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและได้รับการ
เยียวยาที่จ าเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการท าสัญญาตามวรรคสาม 

เมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม่ คณะรัฐมนตรีจะ
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้ ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับค าขอ 

47 ตอบ ข้อ ค) พระราชก าหนด 
อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
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มาตรา 174 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะต้อง
ได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพ่ือรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราช
ก าหนดให้ใช้บังคับเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ 

ให้น าความในมาตรา 172 วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่พระ
ราชก าหนดที่ได้ตราขึ้นตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นการตราขึ้นในระหว่างสมัยประชุม จะต้อง
น าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรภายในสามวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 175 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อ
กฎหมาย 

มาตรา 176 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการประกาศใช้ และเลิกใช้กฎอัยการศึก 
ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกเฉพาะแห่งเป็นการรีบด่วน เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ทหารย่อมกระท าได้ตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก 
มาตรา 177 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการประกาศสงครามเมื่อได้รับความ

เห็นชอบของรัฐสภา 
มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิก

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 
48 ตอบ ข้อ ง)  นายกรัฐมนตรี 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
      มาตรา 171 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็น

รัฐมนตรีตามทีน่ายกรัฐมนตรีถวายค าแนะน า 
49 ตอบ ข้อ ข) มากกว่ากึ่งหนึ่ง 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
            มาตรา 172 ในกรณีเพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย
สาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย์จะทรง
ตราพระราชก าหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ 
 การตราพระราชก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณี
ฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ 
 ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชก าหนดนั้นต่อรัฐสภาเพ่ือพิจารณา
โดยไม่ชักช้า ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและการรอการเปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักช้า คณะรัฐมนตรี
ต้องด าเนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพ่ือพิจาณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ และสภา
ผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของ
สภาผู้แทนราษฎรให้พระราชก าหนดนั้นตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบต่อกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระ
ราชก าหนดนั้น 
 หากพระราชก าหนตามวรรคหนึ่งมีผลเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด
และพระราชก าหนดนั้นต้องตกไปตามวรรคสาม ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือยกเลิก มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่การไม่อนุมัติพระราชก าหนดนั้นมีผล 
 ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชก าหนดนั้น หรือถ้าวุฒิสภา ไม่อนุมัติและสภา
ผู้แทนราษฎรยื่นยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
สภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชก าหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป 
 การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก าหนด ให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไม่
อนุมัติ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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 การพิจารณาพระราชก าหนดของสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภา และการยืนยันการอนุมัติพระ
ราชก าหนด จะต้องกระท าในโอกาสแรกท่ีมีการประชุมสภานั้นๆ 
 มาตรา 173 ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุมัติพระราชก าหนดใด สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา 
มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชก าหนดนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา 
172 วรรคหนึ่ง และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแต่วันที่ได้
นับวันที่ได้รับความเห็นเพ่ือวินิจฉัย และให้รอการพิจารณาพระราชก าหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้ง
ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้ง
ค าวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ส่งความเห็นนั้นมา 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชก าหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา 192 วรรคหนึ่ง ให้พระ
ราชก าหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้น 

ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชก าหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา 172 วรรคหนึ่ง ต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
 

50 ตอบ ข้อ ค) ไม่เกิน 35 คน 
อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 158 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอ่ืนอีกไม่เกินสามสิบห้าคน
ประกอบกันเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน 

นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา 159 
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการด ารงต าแหน่ง

ติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากต าแหน่ง 
51 ตอบ ข้อ ค) ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
มาตรา 158 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอ่ืนอีกไม่เกินสามสิบห้าคน

ประกอบกันเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน 
นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา 159 
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 

นายกรัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการด ารงต าแหน่งติดต่อกัน
หรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากต าแหน่ง 

52 ตอบ ข้อ  ง) เกินแปดปีมิได้ 
อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (ดูข้อ 51 ประกอบ) 

53 ตอบ ข้อ จ) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ 
อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 159 ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็น
นายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 160 และเป็นผู้มีชื่ออยู่ใน
บัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา 88 เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิก
ไดร้ับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎร 
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การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่
มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 

มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องกระท าโดยการ
ลงคะแนนโดยเปิดเผย และมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎร 

54 ตอบ ข้อ ข) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบูรณ์ 
อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 160 รัฐมนตรีต้อง 
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปี 
(3) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(4) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(5) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
(6) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 
(7) ไม่เป็นผู้ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ใน

ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
(8) ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุกระท าการอันเป็นการต้องห้ามมาตรา 186 หรือมาตรา 

187 มาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้ง 
มาตรา 161 ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยค า

ดังต่อไปนี้ 
"ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อ

พระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้ง
จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ" 

ในกรณีที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนที่จะถวายสัตย์
ปฏิญาณ ให้คณะรัฐมนตรีนั้นด าเนินการตามมาตรา 162 วรรคสองได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะรัฐมนตรีตาม
มาตรา 168 (1) พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังกล่าว 

55 ตอบ ข้อ จ) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 152 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร จะเข้าชื่อกันเพ่ือเสนอญัตติขอเปิดอธิปรายทั่วไปเพ่ือซักถามข้อเท็จจริง
หรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติก็ได้  

มาตรา 153 สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจง
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ 

มาตรา  154 การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 151 มาตรา 152 หรือมาตรา 153 
แล้วแต่กรณี ให้กระท าได้ปีละหนึ่งครั้ง 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 151 ที่สิ้นสุดลงด้วยมติให้ผ่าน
ระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไป 

มาตรา 155 ในกรณีที่มีปัญหาส าคัญเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยหรือเศรษฐกิจของประเทศ
สมควรที่จะปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะแจ้ง
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ไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาก็ได้ ในกรณีนี้ ประธานรัฐสภาต้อง
ด าเนินการให้มีการประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง แต่รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปราย
มิได้ 

การประชุมตามวรรคหนึ่งให้ประชุมลับ และคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมด้วย 
56 ตอบ ข้อ ง) ภายใน 105 วัน 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
มาตรา 143 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายสภาผู้แทนราษฎรจะต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าวันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร 

ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อ
วุฒิสภาเพ่ือพิจารณา 

ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายในยี่สิบวัน
นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแก้ไขเพ่ิมเติมใด ๆ มิได้ ถ้าพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว 
ให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้นในกรณีเช่นนี้และในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ให้
ด าเนินการต่อไปตามมาตรา 81 

ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้น าความในมาตรา 138 วรรคสอง มาใช้
บังคับโดยอนุโลม โดยให้สภาผู้แทนราษฎรยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที 

ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม มิให้นับรวมระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามมาตรา 
144 วรรคสาม 

มาตรา 144 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และร่างพระราชบัญญัติ โอนงบประมาณรายจ่าย 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมรายการหรือจ านวนในรายการมิได้ แต่
อาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(2) ดอกเบี้ยเงินกู้ 
(3) เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 
ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ การเสนอการแปรญัตติหรือ

การกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่
ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระท ามิได้ 

ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา เห็นว่ามีการกระท าที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคสอง ให้เสนอ
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระท า ที่ฝ่าฝืน
บทบัญญัติตามวรรคสอง ให้การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท าดังกล่าวเป็นอันสิ้นผล ถ้าผู้กระท าการ
ดังกล่าวเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให้ผู้กระท าการนั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น แต่ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเป็น
ผู้กระท าการหรืออนุมัติให้กระท าการหรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับยั้ง ให้คณะรัฐมนตรีพ้น
จากต าแหน่งทั้งคณะ นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
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รัฐมนตรีที่พ้นจากต าแหน่งนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้อยู่ในที่ประชุมในขณะที่มีมติและให้ผู้กระท า
การดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้เงินนั้นคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ย 

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจัดท าโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการด าเนินการ
อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถ้าได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือหรือมีหนังสือ
แจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ ให้พ้นจากความรับผิด 

การเรียกเงินคืนตามวรรคสามหรือวรรคสี่ ให้กระท าได้ภายในยี่สิบปีนับแต่วันที่มีการจัดสรร
งบประมาณนั้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้รับแจ้งตามวรรคสี่ ให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการสอบสวนเป็นทางลับโดยพลัน หากเห็น
ว่ากรณีมีมูล ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือด าเนินการต่อไปตามวรรคสาม และไม่ว่ากรณีจะเป็น
ประการใด คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและศาลรัฐธรรมนูญหรือบุคคลใดจะ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งมิได้ 

มาตรา 145 ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้ห้า
วันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ถ้าไม่มีกรณีต้องด าเนินการตามมาตรา ๑๔๘ ให้น า
ขึน้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในยี่สิบวันนับแต่วันพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว 

มาตรา 146 ร่างพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืน
มายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัติ
นั้นใหม่ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
อีกครั้งหนึ่งเมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ให้
นายกรัฐมนตรีน าพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่า
พระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว 

มาตรา 147 ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ หรือที่รัฐสภาให้ความ
เห็นชอบแล้วแต่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมาให้
เป็นอันตกไป 

บรรดาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบที่ตก
ไปตามวรรคหนึ่ง ถ้าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปร้องขอต่อรัฐสภาเพ่ือให้รัฐสภา 
สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไป ถ้ารัฐสภาเห็นชอบด้วยก็ให้รัฐสภา สภา
ผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไปได้ แต่คณะรัฐมนตรีต้องร้องขอภายในหกสิบวันนับ
แต่วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป 

มาตรา 148 ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา 81 

(1) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอ
ความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธาน
แห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย และแจ้งให้
นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า 
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(2) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือ
ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือ
วินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า 

ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้ 

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตรา
ขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส าคัญให้ร่าง
พระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแต่มิใช่
กรณีตามวรรคสาม ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป และให้นายกรัฐมนตรี
ด าเนินการต่อไปตามมาตรา 81 

มาตรา 149 ให้น าความในมาตรา 148 มาใช้บังคับแก่ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือ
รัฐสภาแล้วแต่กรณี ให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา 150  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใด
เกี่ยวกับงานในหน้าที่โดยจะถามเป็นหนังสือด้วยวาจาก็ได้ ตามข้อบังคับการประชุมแห่งสภานั้นๆ ซึ่งอย่าง
น้อยต้องก าหนดให้มีการกระทู้ถามด้วยวาจาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าไว้ด้วย 

รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผย เพราะ
เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน 

มาตรา 151 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
เป็นรายบุคคลหรือท้ังคณะ 

เมื่อได้มีการเสนอญัตติตามวรรคหนึ่งแล้ว  จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรมิได้ เว้นแต่จะมีถอนญัตติ
หรือการลงมตินั้นไมไ่ด้คะแนนเสียงตามวรรคสี่ 

เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลง โดยมิใช่ด้วยมติให้ผ่านระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไป ให้สภา
ผู้แทนราษฎรลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ การลงมติในกรณีเช่นว่านี้มิให้กระท าในวันเดียวกับวันที่การ
อภิปรายสิ้นสุดลง 

มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎร 

รัฐมนตรีคนใดพ้นจากต าแหน่งเดิมแต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีใดต าแหน่งอ่ืนภายหลังจากวันที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อตามวรรคหนึ่ง หรือพ้นจากต าแหน่งเดิมไม่เกินเก้าสิบวันก่อนวันที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อตามวรรคหนึ่ง แต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีในต าแหน่งอ่ืน ให้รัฐมนตรีคนนั้น 
ยังคงต้องถูกอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจต่อไป 

มาตรา 152 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร จะเข้าชื่อกันเพ่ือเสนอญัตติขอเปิดอธิปรายทั่วไปเพ่ือซักถามข้อเท็จจริง
หรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติก็ได้  

มาตรา 153 สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจง
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ 
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มาตรา  154 การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 151 มาตรา 152 หรือมาตรา 153 
แล้วแต่กรณี ให้กระท าได้ปีละหนึ่งครั้ง 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 151 ที่สิ้นสุดลงด้วยมติให้ผ่าน
ระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไป 

มาตรา 155 ในกรณีที่มีปัญหาส าคัญเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยหรือเศรษฐกิจของประเทศ
สมควรที่จะปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะแจ้ง
ไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาก็ได้ ในกรณีนี้ ประธานรัฐสภาต้อง
ด าเนินการให้มีการประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง แต่รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปราย
มิได้ 

การประชุมตามวรรคหนึ่งให้ประชุมลับ และคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมด้วย 
57 ตอบ ข้อ จ) ไม่น้อยกว่าสองในสาม 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
มาตรา 177 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการประกาศสงครามเมื่อได้รับความ

เห็นชอบของรัฐสภา 
มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิก

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 
 แนวข้อสอบท้องถิ่นชุดนี้ ชุดที่ 2 (มีทั้งหมด 3 ชุด โดยจะทยอยส่งให้เป็นช่วง ไม่รวมในไฟล์

เดียวกัน เหตุผล ตามติดตามข้อมูล แนวทางของคณะกรรมการออกข้อสอบ และเหตุการณ์ปัจจุบันด้วยเพื่อจะให้
แนวข้อสอบตรงประเด็นมากที่สุด) เป็นแนวข้อสอบที่ข้าพเจ้ารวบรวมเนื้อหาและจุดเน้นที่เคยเป็นแนวข้อสอบที่เคย
ออกในอดีต และแต่งเพ่ิมเติมในหลักสูตรที่มีการเพ่ิมเติม  เนื่องจากการรวบรวม ต้องเร่งรัดในเวลาอันจ ากัด  โดย
ภาระหน้าที่จึงท าให้ล่าช้า ซึ่งอาจจะท าให้คนที่รออ่านบางคนไม่พอใจ ในการรอคอย แต่ก็ผมไม่เคยยอมแพ้กับบ่นว่า
เหล่านั้นครับ เพราะสิ่งที่ท าเป็นความรู้ เพ่ือให้คนอ่านที่ใฝ่ฝันเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น และเตรียมสอบในครั้งนี้   

ซึ่งไฟล์แนวข้อสอบชุดนี้เป็นเนื้อหาที่คัดออกมาจาก พ.ร.บ.ระเบียบต่างๆ ทั้ง 11 ฉบับ และส่วนที่
เกี่ยวข้องในส่วนภาค ก. น่าจะมาออกข้อสอบ แต่ก็เป็นแนวข้อสอบที่เคยออกมาที่ผ่านมา หวังเป็นอย่างยิ่ง หนังสือเล่ม
นี้ จะช่วยให้ผู้เตรียมตัวสอบที่ได้อ่านเนื้อหาฉบับเต็มของกฎหมายต่างๆมาพอสมควร หรือแม้แต่ผู้ที่ไม่มีเวลาอ่าน
หนังสือ ก็สามารถใช้ทบทวนในเวลาที่มีอยู่จ ากัด เป็นแนวทางในการสอบได้ โดยในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นผู้ออกข้อสอบ โดยจะออกข้อสอบในช่วงวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2562 นี้ เพ่ือใช้สอบในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 
2562 นี้และส าหรับคนที่รอไฟล์ อาจจะรอนาน ไม่ทันใจบ้าง ก็ขออภัย มา ณ ที่นี้ด้วยครับ 

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ และเป็นคุณให้กับผู้คิดดีท าดี กตัญญูกตเวที  
จงดลบันดาลให้ผู้ที่อ่านไฟล์แนวข้อสอบชุดนี้ สอบผ่านและได้บรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามที่หวังและตั้งใจทุก
คนนะครับโชคดีในการสอบครับ 
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