รวมข้ อสอบปลัดอำเภอ 2561

ในภาพรวมข้อสอบที่ผเู ้ ขียนรวบรวมมานี้ มีความคล้ายคลึงกับข้อสอบจริ งประมาณ 50% พยายามให้ใกล้เคียงข้อสอบจริ งที่สุดเท่าที่จาและหา
ข้อมูลได้ บางข้อเหมือนข้อสอบฉบับจริ ง บางข้อจาตัวเลือกไม่ได้จึงมีการคิดขึ้นเอง ส่วนบางข้อเนื่องจากผูเ้ ขียนจาคาถามและคาตอบไม่ได้ เกรงว่าจะเกิด
ความคลุมเคลือและผิดพลาด จึงไม่ได้มีการทาตัวเลือกไว้ แต่ได้บอกคร่ าวๆ ไว้แล้วว่าข้อดังกล่าวเกี่ยวกับเรื่ องอะไร เพื่อให้ผอู ้ ่านสามารถไปค้นคว้าอ่าน
เพิม่ เติมในเรื่ องนั้นๆ ได้ และข้อสอบนี้ ไม่มีการเพิม่ เนื้ อหาที่ไม่เกี่ยวกับเรื่ องที่ขอ้ สอบไม่ได้ออก
การรวบรวมในครั้งนี้เพื่อให้ผทู้ ี่มีความสนใจจะสอบปลัดอาเภอในรุ่ นต่อๆ ไปใช้เป็ นแนวทางในการเตรี ยมสอบในอนาคต เห็นภาพรวมว่า
ข้อสอบออกลึก ตื้นเพียงใด และที่สาคัญที่สุดคือเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ทุกท่านที่อยากร่ วมพัฒนา
ข้อสอบสามารถติดต่อมาได้ และสาหรับท่านใดที่ตอ้ งการไฟล์ไปเพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ไขและพัฒนาปรับปรุ งต่อยอด เพื่อเผยแพร่ ในลักษณะที่ไม่ใช่
เพื่อการค้าสามารถติดต่อเพื่อขอรับไฟล์ได้
สุ ดท้ ำยเนื่องจำกผู้รวบรวมก็เป็ นเพียงหนึ่งในผู้สอบปลัดอำเภอในปี 2561 ดังนั้น โปรดอ่ำนอย่ ำงระมัดระวังและหำกมีข้อสงสัยควรศึกษำ
อ้ำงอิงจำกแหล่งที่เชื่ อถือได้ประกอบ หำกกำรให้ ข้อมูลหรื อเนื้อหำผิดพลำดประกำรใดขอ อภัยมำ ณ ที่นี้
ขอให้ทุกคนไม่ละทิ้งความพยายาม
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ข้ อสอบปลัดอำเภอ ปี 2561
1. ข้ อใดไม่ ใช่ ยุทธศำสตร์ ชำติ
1. ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3.ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ
4.ยุทธ์ศาสตร์ชาติดา้ นการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักด้านการท่องเที่ยว
5.ไม่มีขอ้ ใดถูก
ตอบ ข้อ 4 ยุทธศาสตร์ชาติได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์ดา้ นความมัน่ คง 2. ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพคน 4. ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม 6. ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ

2. Disruptive technology หมำยถึง
1.นวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีที่สร้างตลาดและมูลค่าให้กบั ตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี และส่งผลกระทบอย่างรุ นแรง ต่อตลาดของ
ผลิตภัณฑ์เดิม รวมทั้งอาจจะทาให้ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดิมๆ ล้มหายตายจากไป
2. นวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนช่วยพัฒนาระบบบริ หารจัดการภาครัฐ ร่ วมกับบุคลากรของรัฐ
3.นวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถพัฒนาต่อได้ในอนาคต
4.นวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีที่เป็ นอุปสรรค์ต่อการพัฒนาธุรกิจหรื อการให้บริ การประชาชนของภาครัฐ
5. ถูกทุกข้อ
ตอบข้ อ 1
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Disruptive technology คือ นวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีที่สร้างตลาดและมูลค่าให้กบั ตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี และส่งผล
กระทบอย่างรุ นแรง (disrupt) ต่อตลาดของผลิตภัณฑ์เดิม รวมทั้งอาจจะทาให้ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดิมๆ ล้มหายตายจากไป ซึ่ง
ต่างจากนวัตกรรมทัว่ ไปที่อาจจะเพียงช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพ เพิ่มคุณภาพของสิ นค้า หรื อลดต้นทุนกระบวนการผลิตแบบเดิมๆ
3. ข้ อใดไม่ ใช่ รัฐวิสำหกิจสังกัดกระทรวงมหำดไทย
1. การไฟฟ้านครหลวง

3.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2. การประปานครหลวง

4.การประปาส่วนภูมิภาค

5.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ตอบข้อ 5
4. ข้ อใดไม่ ใช่ กำรแบ่ งส่ วนรำชกำรในกรมกำรปกครอง
1.วิทยาลัยการปกครอง

3.กองการสื่ อสาร

2.สานักบริ หารการปกครองท้องที่

4.กองฮัจย์

5. ที่ทาการปกครองกิ่งอาเภอ

ราชการบริ หารส่วนกลาง ได้แก่ (๑) สานักงานเลขานุการกรม (๒) กองการเจ้าหน้าที่ (๓) กองการสื่ อสาร (๔) กองคลัง (๕)
กองวิชาการและแผนงาน (๖) วิทยาลัยการปกครอง (๗) สานักการสอบสวนและนิติการ (๘) สานักกิจการความมัน่ คงภายใน
(๙) สานักบริ หารการทะเบียน (๑๐) สานักบริ หารการปกครองท้องที่ (๑๑) สานักอานวยการกองอาสารักษาดินแดน ราชการ
บริ หารส่วนภูมิภาค (๑) ที่ทาการปกครองจังหวัด (๒) ที่ทาการปกครองอาเภอ (๓) ที่ทาการปกครองกิ่งอาเภอ
ข้อนี้ตอบ กองฮัจย์
5.ข้ อใดไม่ ใช่ พนั ธกิจกรมกำรปกครอง
1. พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง บนฐานธรรมาภิบาล
2. ปกป้ องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและการเสริ มสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีศกั ยภาพ
3. อานวยการบังคับใช้กฎหมายในด้านการรักษาความสงบเรี ยบร้อยและความมัน่ คงภายใน การอานวยความเป็ นธรรมในภารกิจ
กรมการปกครอง
4. บริ การประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร บัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนทัว่ ไปและทะเบียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความสงบเรี ยบร้อยและความมัน่ คงภายใน
5. เป็ นองค์กรหลักในการป้ องกันและปราบปรามการกระทาความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติดและการการค้ามนุษย์ ภายใต้การ
ประสานความร่ วมมือกับทุกภาคส่วน
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ตอบ ข้อ 5 พันธกิจกรมการปกครอง ได้แก่ 1. บูรณาการการบริ หารราชการ การปกครองท้องที่ อานวยความเป็ นธรรม การ
รักษาความสงบเรี ยบร้อยและความมัน่ คงภายในทุกระดับในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน นโยบายรัฐบาลการ
พัฒนาประเทศ และกรอบความร่ วมมือระหว่างประเทศ
2. ปกป้ องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและการเสริ มสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีศกั ยภาพ
3. อานวยการบังคับใช้กฎหมายในด้านการรักษาความสงบเรี ยบร้อยและความมัน่ คงภายใน การอานวยความเป็ นธรรมในภารกิจ
กรมการปกครอง
4. บริ การประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร บัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนทัว่ ไปและทะเบียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความสงบเรี ยบร้อยและความมัน่ คงภายใน
5. บริ หารจัดการระบบเทคโนโลยีการปฏิบตั ิงาน การบริ การ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางให้มีคุณภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์
ร่ วมกันอย่างบูรณาการของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างประเทศ
6. พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง บนฐานธรรมาภิบาล
7. ส่งเสริ มบทบาทหน้าที่ของฝ่ ายปกครองในการประสานงาน สนับสนุนและการตรวจสอบก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และส่วนราชการระดับภูมิภาค
5. ข้ อใดไม่ ใช่ แผนกำรปฏิรูปประเทศ
1. การเมือง

3.สื่ อสารมวลชน

2. เศรษฐกิจ

4.กระบวนการยุติธรรม

5.การศึกษา

ตอบ 3. แผนการปฏิรูปประเทศ ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริ หารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่ อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
สังคม ด้านพลังงาน และด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
7.ข้ อใดไม่ ใช่ หัวหน้ ำส่ วนรำชกำรของรัฐตำมแผนปฏิรูปประเทศ
1. ผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน

3. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

2.เลขาธิการก.พ.

4.ประธานศาลอุธรณ์

5. ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร

ข้อนี้ตอบ ประธานศาลอุทธรณ์ “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานที่เป็ นของรัฐไม่วา่ จะเป็ นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
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องค์การมหาชน หรื อในรู ปแบบอื่นใด และไม่วา่ จะเป็ นองค์กรในฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายนิติบญั ญัติ ฝ่ ายตุลาการ หรื อเป็ นองค์กรอิสระหรื อ
องค์กรอัยการ
8.กำรเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตำแหน่ งกำนัน ข้ อใดถูกต้ อง
1.เลื่อนได้ไม่เกินหนึ่งขั้น และให้ได้รับการเลื่อนหนึ่งขั้นติดต่อกันไม่เกินกว่าสามครั้ง
2.เลื่อนได้ไม่เกินสองขั้น และให้ได้รับการเลื่อนสองขั้นติดต่อกันไม่เกินกว่าสองครั้ง
3.เลื่อนได้ไม่เกินสองขั้น และให้ได้รับการเลื่อนขั้นติดต่อกันไม่ได้
4.เลื่อนได้ไม่เกินสามขั้น และให้ได้รับการเลื่อนสามขั้นติดต่อกันไม่เกินกว่าสองครั้ง
5. ไม่มีขอ้ ใดถูก
ตอบ ข้อ 2. การเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายปกครอง
และผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายรักษาความสงบ ในรอบปี งบประมาณหนึ่ง ๆ จะเลื่อนได้ไม่เกินสองขั้น และให้ได้รับการเลื่อนสองขั้น
ติดต่อกันไม่เกินกว่าสองครั้ง
9. PMQA ข้ อใดผิด
1. การนาองค์การ

3.การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

2. การตรวจสอบติดตามผล 4.การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

5.การให้ความสาคัญกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

ข้อนี้ตอบ 2. PMQA มุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการปรับปรุ งองค์การอย่างรอบด้านและอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน(หมวด) คือ
(1)

การนาองค์การ (2)การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (3) การให้ความสาคัญกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (4)การวัด

การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ (5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (6)การจัดการกระบวนการ (7) ผลลัพธ์การดาเนินการ
10. กำรลำของสมำชิกอำสำรักษำดินแดน ข้ อใดผิด
1.ลาอุปสมบท

3.ลากิจส่วนตัว

2. ลาพักผ่อน

4.ลาศึกษาต่อ

5.ลาเข้ารับการตรวจเลือก

ตอบ ข้อ 4 การลาแบ่งออกเป็ น ๖ ประเภท คือ (๑) การลาป่ วย (๒) การลากิจส่วนตัว(๓) การลาพักผ่อน(๔) การลาเข้ารับการตรวจ
เลือกหรื อเข้ารับการเตรี ยมพล (๕) การลาคลอดบุตรและ(๖)การลาอุปสมบทหรื อลาไปประกอบพิธีฮจั น์
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11. ข้ อใดไม่ ใช่ ประเภทของสถำนบริกำร
1.สถานเต้นรา ราวง หรื อรองเง็ง เป็ นปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีคบู่ ริ การ
2.สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรื อเครื่ องดื่มอย่างอื่นจาหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรี หรื อการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิ ดทา
การหลังเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา
3.สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ าชา หรื อเครื่ องดื่มอย่างอื่นจาหน่ายและบริ การโดยมีหรื อไม่มผี บู ้ าเรอสาหรับปรนนิบตั ิลูกค้า
4. สถานอาบน้ า นวด หรื ออบตัว ซึ่งมีผบู ้ ริ การ
5. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ 3 ประเภทของสถานบริ การได้แก่ (๑) สถานเต้นรา ราวง หรื อรองเง็ง เป็ นปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีคบู่ ริ การ
(๒) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ าชา หรื อเครื่ องดื่มอย่างอื่นจาหน่ายและบริ การโดยมีผบู ้ าเรอสาหรับปรนนิบตั ิลูกค้า
(๓) สถานอาบน้ า นวด หรื ออบตัว ซึ่งมีผบู ้ ริ การ
(๔) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรื อเครื่ องดื่มอย่างอื่นจาหน่ายหรื อให้บริ การ โดยมีรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรื อการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงและยินยอมหรื อปล่อยปละละเลยให้นกั ร้อง นักแสดง หรื อ
พนักงานอื่นใดนัง่ กับลูกค้า
(ข) มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรี ให้แก่ลูกค้า โดยจัดให้มีผบู ้ ริ การขับร้องเพลงกับลูกค้า หรื อยินยอมหรื อปล่อยปละ
ละเลยให้พนักงานอื่นใดนัง่ กับลูกค้า
(ค) มีการเต้นหรื อยินยอมให้มีการเต้น หรื อจัดให้มีการแสดงเต้น เช่น การเต้นบนเวที หรื อการเต้นบริ เวณโต๊ะอาหารหรื อเครื่ องดื่ม
(ง) มีลกั ษณะของสถานที่ การจัดแสงหรื อเสี ยง หรื ออุปกรณ์อื่นใดตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๕) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรื อเครื่ องดื่มอย่างอื่นจาหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรี หรื อการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิ ด
ทาการหลังเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา
(๖) สถานที่อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
12 กำรยกเลิก กำนันผู้ใหญ่ บ้ำน
พรบ ลักษณะปกครองท้องที่ ฉ.12 พ.ศ.2552 กาหนดให้การยกเลิกตาแหน่งกานัน / ผูใ้ หญ่บา้ น จะกระทามิได้

6

13 ตรวจสถำนบริกำรได้ ในเวลำใด
1. ก่อนพระอาทิตย์ข้ นึ และหลังพระอาทิตย์ตกดิน

3.ระหว่างพระอาทิตย์ข้ ึนและก่อนพระอาทิตย์ตกดิน

2. เมื่อมีหมายตรวจ

4. เมื่อมีหมายค้น

5.ไม่วา่ ในเวลาใด ๆ

ตอบข้อ 5 เมื่อพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตารวจชั้นผูใ้ หญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีเหตุอนั ควรเชื่อหรื อสงสัยว่า
มีการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามบทแห่งพระราชบัญญัติน้ ี หรื อกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัติน้ ีในสถานบริ การแห่งใด ให้
เจ้าพนักงานนั้นมีอานาจเข้าไปตรวจภายในสถานบริ การนั้นได้ไม่วา่ ในเวลาใด ๆ
14 เลขำธิกำรกองอำนวยกำรรักษำควำมมัน่ คงภำยในรำชอำณำจักร (เลขำธิกำร กอ.รมน.) คือ
1.เสนาธิการทหารบก

3. นายกรัฐมนตรี

2.รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม 4. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย

5.ผูบ้ ญั ชาการทหารบก

ตอบข้อ 1 เลขาธิการกองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร (เลขาธิการ กอ.รมน.) คือ เสนาธิการทหารบก
15 หำกมีผ้สู มัครคนเดียวจะถือว่ ำได้ รับเลือกเป็ นผู้ใหญ่ บ้ำนตั้งแต่ วนั ไหน
1.นับแต่นายอาเภอแต่งตั้ง 3.ให้ถือว่าผูน้ ้ นั ได้รับเลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นนับแต่วนั เลือกผูใ้ หญ่บา้ น
2.นับแต่วนั ประกาศรับสมัคร 4.นับแต่วนั ที่ผวู ้ า่ แต่งตั้ง

5.นับแต่วนั ้ รั ับสมัครวันสุดท้าย

ตอบ ข้อ 3 หากพ้นระยะเวลารับสมัคร มีคนสมัครเพียงคนเดียว ให้ถือว่าผูน้ ้ นั ได้รับเลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นนับแต่วนั เลือกผูใ้ หญ่บา้ น
ตามประกาศของอาเภอ
16 ข้ อใดไม่ ใช่ หลักเกณฑ์ กำรพิจรณำปล่ อยตัวชั่วครำว
1. ผูต้ อ้ งหามอบตัว

2.ความหนักเบาของข้อหา

3.พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดี

4.ผูต้ อ้ งหาน่าจะหลบหนีหรื อไม่

ข้อนี้ตวั เลือกที่ผิดคือ ข้อ1 ผูต้ อ้ งหามอบตัว

ศาลใช้ดุลพินิจโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่างๆ๓ ดังนี้ (๑) ความหนักเบาแห่ง

ข้อหา (๒) พยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วมีเพียงใด (๓)
หรื อหลักประกันได้เพียงใด (๕)

5.ผิดทุกข้อ

พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็ นอย่างไร (๔)

ผูต้ อ้ งหาหรื อจาเลยน่าจะหลบหนีหรื อไม่ (๖)

การอนุญาตให้ปล่อยชัว่ คราวมีหรื อไม่ เพียงใด (๗)

เชื่อถือผูข้ อประกัน

ภัยอันตรายหรื อความเสี ยหายที่จะเกิดจาก

คาคัดค้านของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ โจทก์หรื อผูเ้ สียหาย
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แล้วแต่กรณี (๘)

ข้อเท็จจริ งหรื อรายงานหรื อความเห็นของเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายกาหนดให้มีอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการนั้น

17 ระยะเวลำกำรไกล่ เกลีย่ และประนอมข้ อพิพำท
1.แล้วแต่ท้ งั สองผ่ายจะตกลงกัน

2. สามเดือน

3.ไม่ต่ากว่า สามเดือน

4. สิ บห้าวัน

5. 90วัน

ตอบ ข้อ 2 การดาเนินการไกลเกลี่ยและประนอมข้อพิพาทต้องให้แล้วเสร็ จภายใน ระยะเวลาสามเดือนนับแต่ วันที่นายอาเภอได้ลง
เรื่ องในสารบบการไกลเกลี่ย
18 ใครสำมำรถเป็ นผู้ไกล่ เกีย่ ได้
1. สมศรี ขา้ นราชการบานาญ ย้ายมาจากอาเภออื่นมาอยู่ ณ อาเภอปั จจุบนั ได้ 2 เดือน
2. สมชายเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น มีความสามารถในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคนในหมูบ่ า้ น
3.สมศักดิ์เป็ นครู เป็ นที่นบั หน้าถือตาในหมูบ่ า้ น
4. สมหญิงอายุถึงเกณฑ์สมัครเป็ นสส ในปี นี้ เป็ นคนกว้างขวาง
5. ทุกคนที่กล่าวมามีคุณสมบัติสามารถเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ยได้
ตอบ ข้อ 1 ผูส้ มัครเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
่ ํ าสามสิ บห้าปี บริ บูรณ์ในวันสมัคร (๒) มีภูมิลาเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในเขตอาเภอที่สมัคร
ก. คุณสมบัติ (๑) มีอายุไม่ตากว่
(๓) เป็ นบุคคลที่มีความรู ้หรื อมีประสบการณ์เหมาะสมกับการทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมขอพิพาท
ข. ลักษณะต้องห้าม (๑) เป็ นข้าราชการหรื อเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ (๒) เป็ นบุคคลล้มละลาย คนเสมือนไร้ความสามารถ หรื อคน
วิกลจริ ตหรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ (๓) เป็ นผูเ้ คยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ (๔) เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการหรื อผูด้ ารงตาแหน่งอื่นซึ่ง
รับผิดชอบการบริ หารพรรคการเมือง ที่ปรึ กษาพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (๕) เป็ นผูเ้ คยถูกถอดถอนให้พน้ จาก
บัญชีรายชื่อ
19 ยศ อส ตั้งแต่ ช้ันใดขึน้ ไปจะได้ ทรง พระกรุณำโปรดเกล้ ำ ฯ แต่ งตั้งขึน้
1.นายหมวดโท

2.นายหมวดตรี

3.นายหมู่

4.นายหมวดเอก

5.นายกองใหญ่

ตอบ ข้อ 2 มาตรา 4 ผูท้ ี่ได้รับยศตั้งแต่ช้ นั นายหมวดตรี ข้ ึนไปนั้น จะได้ทรง พระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งขึ้น
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20 ประเภทสมำชิกอส ข้ อใดถูกต้อง
1 สารอง ประจากอง กองหนุน

2สารอง ประจาการ กองหนุน

3สารอง ประจากอง กองเกิน

4สารอง ประจาการ กองเกิน

5 ไม่มีขอ้ ใดถูก

ตอบ ข้อ 1 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมี ๓ ประเภท คือ (๑) ประเภทสารอง คือสมาชิกที่ยงั ไม่ได้เข้ารับการฝึ กหัดและอบรม (๒)
ประเภทประจากอง คือสมาชิกที่ได้รับการฝึ กหัดและอบรม และบรรจุอยูใ่ นอัตรากาลัง (๓) ประเภทกองหนุน คือสมาชิกที่ได้ปลด
ออกจากประจากอง
21 เวลำทวงถำมหนีใ้ นวันจันทร์ ถงึ วันศุกร์
1.ได้ตลอดเวลา

2.เฉพาะตอนเช้า 3.เฉพาะตอนกลางคืน

4. 08.00-20.00 น. 5. 20.00-08.00 น.

ตอบ ข้อ 5 เวลาในการติดต่อ การติดต่อโดยบุคคล โทรศัพท์ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น ในวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ ให้ติดต่อได้ต้ งั แต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 20.00 นาฬิกา
22 ข้ อมูลข่ ำวสำรลับซึ่งหำกเปิ ดเผยทั้งหมดหรื อเพียงบำงส่ วนจะก่ อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่ ประโยชน์ แห่ งรัฐอย่ ำงร้ ำยแรง
1.ลับมาก

2.ลับ

3.ปกปิ ด

3.ลับที่สุด

4.ลับสุดยอด

5.ลับห้ามเปิ ดเผย

ตอบ 1.
23 ปัจจุบันสถำนะของประเทศไทยคือ
1. Middle upper income country

2. Upper middle income country

3.Middle income trap country

4. Lower middle income country

5. High incomer country

นี้ธนาคารโลกปรับฐานะไทยเป็ นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง (Middle upper income) จากเดิมปานกลางระดับล่าง
24 ประกำศเปลีย่ นแปลงเขตตำบลต้ องตรำเป็ น
1.ประกาศกระทรวง

2.ประกาศจังหวัด

3.กฎกระทรวง

4.คาสัง่ กระทรวง 5.ระเบียบกระทรวง

ตอบข้อ 1 ตราเป็ นประกาศกระทรวง
25 ผอทะเบียนกลำงต้ องนับจำนวนรำษฎร์ วนั ใด และประกำศภำยในเดือนใด
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1. 31 ธค และกุมภาพันธ์

3. 31 ธค และ มีนาคม

2. 30 กย และกุมภาพันธ์

4. 30 กย และ มกราคม

5. 1 ธค และมีนาคม

ตอบข้อ 3ให้ผอู ้ านวยการทะเบียนกลางรวบรวมรายงานยอดจานวนราษฎรทัว่ ราชอาณาจักรที่มีอยูใ่ นวันที่ 31 ธันวาคม ของปี ที่ล่วง
มา และ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
26 ข้ อใดไม่ ใช่ อำนำจของผู้ควบคุมสถำนกำรณ์
1.จับผูซ้ ่ ึงอยูใ่ นพื้นที่ควบคุมหรื อผูซ้ ่ ึงเข้าไปในพื้นที่ควบคุมโดยมิได้รับอนุญาต
2.ห้ามมิให้กระทาการใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการให้มีการเลิกการชุมนุม
3.รื้ อถอนทรัพย์สินที่ใช้หรื อมีไว้เพื่อใช้ในการชุมนุมสาธารณะนั้น
4.จับกุมแกนนา

5.ทุกข้อคืออานาจของผูค้ วามคุมสถานการณ์

ตอบ ข้อ 4 ผูค้ วบคุมสถานการณ์และผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายจากผูค้ วบคุมสถานการณ์มีอานาจ ดังต่อไปนี้ (๑) จับผูซ้ ่ ึงอยูใ่ นพื้นที่
ควบคุมหรื อผูซ้ ่ ึงเข้าไปในพื้นที่ควบคุมโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ (๒) ค้น ยึด อายัด หรื อรื้ อถอน
ทรัพย์สินที่ใช้หรื อมีไว้เพื่อใช้ในการชุมนุมสาธารณะนั้น (๓) กระทาการที่จาเป็ นตามแผนหรื อแนวทางการดูแลการชุมนุม
สาธารณะตามมาตรา ๒๑ (๔) มีคาสัง่ ห้ามมิให้กระทาการใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการให้มีการเลิกการชุมนุม
ข้อนี้ ข้อที่ผิดคคือจับกุมแกนนา
27 ใครเป็ นผู้เลือกแพทย์ ประจำตำบล
1. ปลัดอาเภอประจาตาบล

2.กานัน 3.นายอาเภอ

4.กานันและผูใ้ หญ่บา้ น

5.ประชาชนในหมู่บา้ น

ตอบข้อ 4 ให้กานันและผูใ้ หญ่บา้ นประชุมพร้อมกันเลือกผูท้ ี่มีความรู ้ในวิชาแพทย์ เป็ นแพทย์ประจาตาบลคน ๑ สาหรับจัดการ
ป้ องกันความไข้เจ็บของราษฎรในตาบลนั้น
28 กรำบเรียนไม่ ใช้ กบั ตำแหน่ งใด
1.นายกรัฐมนตรี 2.ประธานศาลฏีกา 3.ประธานรัฐสภา 4.รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย 5.รัฐบุรุษ
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ตอบ ข้อ 5 คาว่า "กราบเรี ยน" ใช้กบั บุคคลสาคัญ 14 ท่าน ได้แก่ ๑. ประธานองคมนตรี ๒. นายกรัฐมนตรี ๓. ประธานรัฐสภา ๔.
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ๕. ประธานวุฒิสภา ๖. ประธานศาลฎีกา ๗. ศาลรัฐธรรมนูญ ๘. ประธานศาลปกครองสูงสุด ๙. ประธาน
กรรมการเลือกตั้ง ๑๐. ประธานกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๑๑. ประธานกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
๑๒. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ๑๓. ผูต้ รวจการแผ่นดิน ๑๔. รัฐบุรุษ
ดังนั้น ข้อนี้ตอบรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
29.ใครเป็ นผู้เลือกเลขำนุกำรคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
1. นายอาเภอ
3.ราษฎรในหมู่บา้ น

2.ประธานคณะกรรมการหมูบ่ า้ น
5. ไม่มีตาแหน่งนี้ในคณะกรรมการหมู่บา้ น

4.ผูท้ รงคุณวุฒิ

ตอบข้อ 2 ให้ประธานกรรมการหมู่บา้ นเลือกกรรมการหมู่บา้ นคนหนึ่งเป็ นเลขานุการ
30 ข้ อใดคือสมรรถนะข้ ำรำชกำร
1.ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี

2.ความสามารถในการตัดสิ นใจ

3.ความเป็ นผูน้ า

4.มุ่งผลสัมฤทธิ์

5. ถูกทุกข้อ

ตอบ ข้อ4 ระดับสมรรถนะหลัก 5 ด้าน ตามที่ ก.พ. กาหนด 1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 2. บริ การที่ดี (Service
Mind) 3. การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 4. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม และจริ ยธรรม (Integrity) 5.
การทางานเป็ นทีม (Teamwork)
31 SWOT เป็ นเครื่ องมือทีม่ กั ใช้ ควบคู่กบั
1. TOWS Matrix

2.BSC

3.PMQA

4.KPI

5.POSTCoRB

ตอบ ข้อ 1 TOWS Matrix คือ การวิเคราะห์ที่ต่อยอดมาจาก SWOT
32 ข้ อใดไม่ ใช่ หน้ ำทีผ่ ู้ประกอบกำรโรงแรม
1.ดูแลไม่ให้บุคคลใดหลบซ่อนหรื อมัว่ สุมในเขตโรงแรม

2.จัดให้มีป้ายชื่อโรงแรมติดหน้าโรงแรม

3. จัดให้มีการแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ง่ายในโรงแรม
4.จัดให้มีเอกสารแสดงอัตราค่าที่พกั ไว้ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ง่ายในโรงแรม

5.ไม่มีขอ้ ถูก
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ตอบ ข้อ1 ข้อที่ไม่ใช่คือเอาหน้าที่ของผูจ้ ดั การโรงแรมมาหลอก ผูจ้ ดั การมีหน้าที่ (๑) ดูแลไม่ให้บุคคลใดหลบซ่อนหรื อมัว่ สุมในเขต
โรงแรมในลักษณะอันควรเชื่อว่าจะก่อความไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง หรื อจะมีการกระทาความผิดอาญาขึ้นในโรงแรม (๒) แจ้งให้
พนักงานฝ่ ายปกครองหรื อเจ้าหน้าที่ตารวจท้องที่ทราบโดยทันที ในกรณี ที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าอาจมีหรื อได้มีการหลบซ่อนหรื อมัว่
สุมหรื อการกระทาความผิดอาญาขึ้นในโรงแรมตาม
33 ใครมีหน้ ำทีด่ ูและทีส่ ำธำรณะประโยชน์
1.กานัน

2.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

3.นายอาเภอ

4.กรมที่ดิน

5.ถูกทุกข้อ

ตอบ ข้อ 5 กานันต้องร่ วมมือและช่วยเหลือนายอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุม้ ครองป้ องกันที่ดิน
อันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และสิ่ งซึ่งเป็ นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยูใ่ นตาบลนั้น
นายอาเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุม้ ครองป้ องกันที่ดินอันเป็ นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่ งซึ่งเป็ นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยูใ่ นเขตอาเภอ
34 ระยะเวลำกำรทดลองเลีย้ งบุตรบุญธรรมข้ อใดถูกต้อง
1ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน

2. ไม่นอ้ ยกว่าสามเดือน

3. 3เดือน

4. 6เดือน

5. 120 วัน

ตอบข้อ 1
35 กำรประกอบกิจกำรค้ ำของเก่ ำทีไ่ ม่ ต้องขออนุญำตก่อน
1.โทรศัพท์มือถือ

2.กระสอบป่ าน

3.เสื้ อผ้ามือสอง

4.อุปกรณ์การเกษตร

5.ผิดทุกข้อ

ตอบข้ อ 2
36 ในวำระแรกมีสมำชิกวุฒิสภำจำนวนกีค่ น
1. 250 คน 2. 350 คน

3. 150คน

4. 200คน

5. 220คน

ตอบข้อ 1 กาหนดในบทเฉพาะกาล มาตรา 269 สรุ ปได้วา่ ในวาระเริ่ มแรก ให้ ส.ว. ประกอบด้วยสมาชิก 250 คน
37 กำรร้ องทุกข์ อส ข้ อใดผิด
1. การร้องทุกข์จะกระทาได้แต่สาหรับตนเองเท่านั้นห้ามร้องทุกข์แทนผูอ้ ื่น 2. ห้ามร้องทุกข์ในเวลาที่ตนกาลังเข้าแถว
3. ห้ามประชุมกันเพื่อหารื อเรื่ องจะร้องทุกข์

4.ห้ามเข้ามาร้องทุกข์พร้อมกันหลายคน

5.ร้องทุกข์ภายในยีส่ ิ บสี่ ชวั่ โมงนับแต่ที่มีเหตุร้องทุกข์เกิดขึ้น
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ตอบข้อ 5 ผิด มาตรา 22 การร้องทุกข์จะกระทาได้แต่สาหรับตนเองเท่านั้นห้ามร้องทุกข์แทนผูอ้ ื่น และห้ามลงชื่อรวมกัน หรื อ
เข้ามาร้องทุกข์พร้อมกันหลายคน และห้ามประชุมกันเพื่อหารื อเรื่ องจะร้องทุกข์
มาตรา 23 ห้ามร้องทุกข์ในเวลาที่ตนกาลังเข้าแถว หรื อในขณะที่กาลังทาหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด และห้ามร้องทุกข์ก่อนยีส่ ิบ
สี่ ชวั่ โมงนับแต่ที่มีเหตุร้องทุกข์เกิดขึ้น
38 ข้ อใดไม่ ถูกต้ องเกีย่ วกับรำคำกลำง
1. ราคาที่ได้มาจากการสื บราคาจากท้องตลาด
2.ราคาที่เคยซื้อหรื อจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 1ปี งบประมาณ
3.ราคาที่ได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกาหนด
4. ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อแนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ

5.ไม่มีขอ้ ถูก

ตอบข้อ 2 “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็ นฐานสาหรับเปรี ยบเทียบราคาที่ผยู ้ นื่ ข้อเสนอได้ยนื่ เสนอไว้ซ่ ึงสามารถจัดซื้อ
จัดจ้างได้จริ งตามลาดับ ดังตอไปนี้ (๑) ราคาที่ได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกาหนด (๒) ราคาที่
ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทา (๓) ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรื อหน่วยงานกลางอื่น
กาหนด (๔) ราคาที่ได้มาจากการสื บราคาจากท้องตลาด (๕) ราคาที่เคยซื้อหรื อจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปี งบประมาณ
(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อแนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
39 บุคคลทีต่ ้ องสำบำน
1. สามเณร

2. บุคคลอายุ 15 ปี

3.ผูห้ ย่อนความสามารถ

4.รัชทายาท

5.ผูส้ าเร็ จราชการแทนพระองค์

ก่อนเบิกความ พยานทุกคน ต้องสาบานตน ตาม ลัทธิศาสนา หรื อ จารี ตประเพณี แห่งชาติ ของตน หรื อ กล่าวคาปฏิญาณว่า จะให้
การ ตามความสัตย์จริ ง เสี ยก่อน เว้นแต่
(๑) พระมหากษัตริ ย ์ พระราชินี พระรัชทายาท หรื อ ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์
(๒) บุคคล ที่มีอายุ ต่ากว่า สิ บห้าปี หรื อ บุคคลที่ ศาลเห็นว่า หย่อนความรู ้สึก ผิดและชอบ
(๓) พระภิกษุ และ สามเณร ในพุทธศาสนา
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(๔) บุคคล ซึ่ง คูค่ วามทั้งสองฝ่ าย ตกลงกันว่า ไม่ตอ้ งให้สาบาน หรื อ กล่าวคาปฏิญาณ
40 กำรกำหนดจำนวนกรรมกำรกลำงผู้ทรงคุณวุฒิจะมีเท่ ำใด กำหนดจำกอะไร
1.สภาพเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บา้ น

2.ความต้องการของราษฎรในหมูบ่ า้ น

3.ตามดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการหมู่บา้ นอพป

4.ตามมติที่ประชุม

5.ทุกข้อประกอบกัน

ตอบ ข้อ1 จานวนอย่างน้อยห้าคนอย่างมากไม่เกินเจ็ดคนเป็ นกรรมการกลาง กรรมการกลางผูท้ รงคุณวุฒิจะมีเท่าใด ให้เป็ นไปตามที่
นายอาเภอกาหนดตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บา้ น
41 ควำมแตกต่ ำงระหว่ ำงกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ อพป กับ กม
1.อพป มีกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ 3-7 คน กม มี 5-10 คน

2.อพป มีกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ 5-7 คน กม มี 5-10 คน

3.อพป มีกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ 5-7 คน กม มี 4-10 คน

4.อพป มีกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ 3-7 คน กม มี 5-7 คน

5.อพป มีกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ 5-7 คน กม มี 2-10 คน
ตอบ 5. อพป มีกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ 5-7 คน กม มี 2-10 คน
42 ใครมีหน้ ำทีแ่ จ้ งเกิดให้ กบั เด็กในสภำพแรกเกิดหรื อเด็กไร้ เดียงสำซึ่งถูกทอดทิง้
1.

นายทะเบียนผูร้ ับแจ้ง

4.เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

2.พนักงานฝ่ ายปกครอง

3.ตารวจ

5.ถูกทุกข้อ

ตอบ ข้อ 4 ผูใ้ ดพบเด็กในสภาพแรกเกิดหรื อเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้งให้นาตัวเด็กไปส่ง และแจ้งต่อพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อ
ตารวจ หรื อเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ซึ่งปฏิบตั ิงานในท้องที่ที่พบเด็กนั้นโดยเร็ ว เมื่อ
พนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตารวจหรื อเจ้าหน้าที่ดงั กล่าวได้รับตัวเด็กไว้ แล้วให้บนั ทึกการรับตัวเด็กไว้ ในกรณี ที่พนักงานฝ่ าย
ปกครองหรื อตารวจรับเด็กไว้ ให้นาตัวเด็กพร้อมบันทึกการรับตัวเด็กส่งให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ในเขตท้องที่ ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ดงั กล่าวได้รับตัวเด็กไว้หรื อได้รับตัวเด็กจากพนักงาน ฝ่ ายปกครองหรื อตารวจแล้ว ให้
แจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนผูร้ ับแจ้งและให้นายทะเบียนออกใบรับแจ้ง ทั้งนี้ ตามระเบียบและแบบพิมพ์ที่ผอู ้ านวยการทะเบียนกลาง
กาหนด
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43. ข้ อใดไม่ ใช่ ข้อมูลข่ ำวสำรของรำชกำร
1.เอกสารที่หน่วยงานเอกชนส่งมาหน่วยงานรัฐ

2.เอกสารที่หน่วยงานรัฐส่งออกไปยังเอกชน

3.เอกสารเกี่ยวกับเอกชนที่อยูใ่ นความครอบครองของรัฐ 4.เอกสารของบริ ษทั เอกชนที่เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ
5.ไม่มีขอ้ ถูก
ตอบ 4 " ข้อมูลข่าวสารของราชการ " หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยูใ่ นความครอบครอง หรื อควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ
ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐ หรื อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน
44. พรบ อำนวยควำมสะดวกบังคับใช้ กบั หน่ วยงำนใด
1.กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3.การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

2.การดาเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

4.การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดีการบังคับคดี

5. รัฐสภา
ตอบ 1 พระราชบัญญัติน้ ีมิให้ใช้บงั คับแก่(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี (๒) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดาเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดีการบังคับคดี และการวางทรัพย์ (๓) การดาเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(๔) การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (๕) การอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการทางทหาร
ด้านยุทธการ รวมทั้งตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยุทธภัณฑ์ และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
45. กำรขอต่ ออำยุใบอนุญำตและกำรขอใบอนุญำตขำยทอดตลำดและค้ ำของเก่ ำ
1. 30 วันก่อนหมดอายุวนั ที่ 31 ธันวาคมของปี ที่ออกใบอนุญาต
2.90 วันก่อนหมดอายุวนั ที่ 31 ธันวาคมของปี ที่ออกใบอนุญาต
3. 60 วันก่อนหมดอายุวนั ที่ 31 ธันวาคมของปี ที่ออกใบอนุญาต
4. 45วันก่อนหมดอายุวนั ที่ 31 ธันวาคมของปี ที่ออกใบอนุญาต
5. ต่อก่อนวันหมดอายุวนั ที่ 31 ธันวาคมของปี ที่ออกใบอนุญาต
ตอบ 2
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46 กำรลงทัณฑ์ อสข้ อใดถูกต้ อง
1. (1) ตักเตือน (2) ลงทัณฑ์ (3) กักเวร

2. (1) ภาคทัณฑ์ (2) ทัณฑกรรม (3) กักเวร

3. (1) ลงทัณฑ์ (2) ทัณฑกรรม (3) กักบริ เวณ

4. (1) ภาคทัณฑ์ (2) ทัณฑกรรม (3) กักบริ เวณ

5. (1) ตักเตือน (2) ลงทัณฑ์ (3) กักเวร
ตอบ 4.ทัณฑ์ที่จะลงแก่ผกู ้ ระทาผิดวินยั มีสามสถาน (1) ภาคทัณฑ์ (2) ทัณฑกรรม (3) กักบริ เวณ
47 ใครมีคุณสมบัตผิ ้มู สี ิทธเลือกผู้ใหญ่ บ้ำน/เป็ นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ กม
1. Aมีชื่อในทะเบียนบ้าน 60 วันนับจนถึงวันเลือก

2. B มีอายุครบ สิ บแปดปี บริ บูรณ์ก่อนวันเลือกหนึ่งวัน

3. C เป็ นอิหม่าม

5. ถูกทุกข้อ

4. D เป็ นนักบวช

ตอบข้อ 3 คุณสมบัติผมู ้ ีสิทธเลือกผูใ้ หญ่บา้ น/เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ กมเหมือนกับราษฎรผูม้ ีสิทธิเลือกผูใ้ หญ่บา้ นต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทยและมีอายุไม่ต่ากว่าสิ บแปดปี บริ บูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคม ของปี ที่มีการเลือก (๒) ไม่เป็ นภิกษุ สามเณร นักพรต
หรื อนักบวช (๓) ไม่เป็ นคนวิกลจริ ต หรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ (๔) มีภูมิลาเนาหรื อถิ่นที่อยูป่ ระจา และมีชื่อในทะเบียนบ้าน
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บา้ นนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสามเดือนจนถึงวันเลือก
48 ข้ อใดไม่ ใช่ จรรยำบรรณผู้ไกล่ เกลีย่
1.ชี้ขาดข้อพิพาทเพื่อไม่ทาให้การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทล่าช้า
3.ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเป็ นกลาง

2. รักษาความลับ

4.ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรวดเร็ ว

5.เข้าร่ วมการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททุกครั้ง
ตอบ 1 ผูไ้ กล่เกลี่ยต้องถือปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเป็ นกลางอิสระ ยุติธรรม

และไม่เลือกปฏิบตั ิ (๒) เข้าร่ วมการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททุกครั้ง เว้นแต่แจ้งเหตุผลความจาเป็ นล่วงหน้าให้ประธานคณะ
ผูไ้ กล่เกลี่ยทราบ (๓) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรวดเร็ว ไม่ทาให้การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทล่าช้าเกินสมควร(๔) ซื่อสัตย์
สุจริ ต ไม่เรี ยกหรื อรับทรัพยสิ นหรื อประโยชน์อื่นใดจากคู่พิพาทหรื อบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท

(๕) ใช้วาจาสุภาพ

(๖) รักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
และ(๗) ไม่ช้ ีขาดข้อพิพาทหรื อบีบบังคับให้คู่พิพาทฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหรื อทั้งสองฝ่ ายลงลายมือช่ือในสัญญาประนีประนอม

ในขณะปฏิบตั ิหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
ยอมความ
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49 กำรเปลีย่ นแปลงเขตอำเภอ ตรำเป็ น
1.กฎกระทรวง

2.พระราชบัญญัติ

3.ประกาศกระทรวง

4.พระราชกฤษฏีกา

5.พระราชกาหนด

ตอบ ข้อ4
50 กำรพนันบัญชีใดก่อนอนุญำตต้ องได้ รับอนุมตั จิ ำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
1.สลาก

2.ไก่ชน

3.ไพ่สามใบ

4.ต่อแต้ม

5.ถูกทุกข้อ

ตอบ ข้อ1
51 กำรไกล่ เกลีย่ ข้ อพิพำททำงอำญำข้ อใดไกลเกลีย่ ได้
1.ข่มขืน

2.ชิงทรัพย์

3.วิง่ ราวทรัพย์

4.ลักทรัพย์ผสู ้ ื บสันดาร

5.ไม่มีขอ้ ถูก

ตอบ ข้อ3
52 กำรบริหำรบ้ ำนเมืงทีด่ ี เพื่อให้ เกิดเกิดผลสั มฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ต้ องทำอย่ ำงไร
1.ส่วนราชการจะต้องกาหนดเป้ าหมาย แผนการทางาน ระยะเวลาแล้วเสร็ จของงาน
2.การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปั ญหาใด ๆ ส่วนราชการที่รับผิดชอบในปั ญหานั้น ๆ จะต้องพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ ว
3.เมื่อได้มีการกระจายอานาจการตัดสิ นใจ ให้ส่วนราชการกาหนดหลักเกณฑ์การควบคุม ติดตาม และกากับดูแลการใช้อานาจและ
ความรับผิดชอบของผูม้ อบอานาจและผูร้ ับมอบอานาจ
4.จัดทาแผนปฏิบตั ิราชการไว้ล่วงหน้า โดยแผนปฏิบตั ิราชการจะกาหนดรายละเอียดและขั้นตอนของแผน
5.ถูกทุกข้อ
ตอบ 4. การบริ หารบ้านเมืงที่ดี เพือ่ ให้เกิดเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ต้องการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ ก่อนจะดาเนินการตาม
ภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการไว้ล่วงหน้า โดยแผนปฏิบตั ิราชการจะกาหนดรายละเอียดและขั้นตอนของแผน
กาหนดระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน กาหนดเป้ าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ ตลอดจนตัวชี้วดั ความสาเร็ จของภารกิจ และจะต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนดโดยสอดคล้องกับมาตรฐานของ ก.พ.ร.
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53 ข้ อใดไม่ ใช่ วตั ถุประสงค์กำรจัดตั้ง EEC
1ยกระดับพื้นที่เป็ นเขตเศรษฐกิจชั้นนาของเอเชีย

2พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงอย่างมีประสิ ทธิภาพ

3อานวยความสะดวกและสิ ทธิประโยชน์แก่นกั ลงทุน

4สนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีข้ นั สูงและท่องเที่ยว

5. กระจายความเจริ ญสู่พ้นื ที่และลดการกระจุกตัวของแหล่งอุตสาหกกรม
ตอบ 5 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง EEC ได้แก่ 1ยกระดับพื้นที่เป็ นเขตเศรษฐกิจชั้นนาของเอเชีย 2พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง
อย่างมีประสิ ทธิภาพ 3อานวยความสะดวกและสิ ทธิประโยชน์แก่นกั ลงทุน 4สนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีข้นั สูงและท่องเที่ยว
5ส่งเสริ มการพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อมเมือง

54 ข้ อใดทีไ่ ม่ ใช่ คดีอำญำทีพ่ นักงำนฝ่ ำยปกครองสำมำรถสอบสวนได้ ฝ่ำยเดียว
1กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
3กฎหมายว่าด้วยการพนัน

2กฎหมายว่าด้วยบัตรประจาตัวประชาชน
4กฎหมายว่าด้วยภาษีบารุ งท้องที่

5กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

ตอบข้อ 3
55ข้ อใดคือคดีอำญำทีฝ่ ่ ำยปกครองสำมำรถสอบสวนได้
1กฎหมายว่าด้วยอาวุธปื น

2กฎหมายว่าด้วยโรงแรม

4กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

3กฎหมายว่าด้วยสถานบริ การ
5กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมในที่สาธารณะ

ตอบข้ อ 2
ความผิดอาญาตามกฎหมายดังต่อไปนี้ ให้พนักงานสอบสวนฝ่ ายปกครองสอบสวนได้ ได้แก่
(๑) กฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน (๒) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (๓) กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมการเรี่ ยไร (๔) กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร (๕) กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๖)
กฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ (๗) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ (๘) กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (๙) กฎหมายว่าด้วยบัตร
ประจาตัวประชาชน (๑๐) กฎหมายว่าด้วยภาษีบ รุ งท้องที่ (๑๑) กฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย (๑๒) กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรื อนและ
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ที่ดิน (๑๓) กฎหมายว่าด้วยยศและเครื่ องแบบผูบ้ งั คับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน (๑๔) กฎหมายว่าด้วยโรงรับจ าน
า (๑๕) กฎหมายว่าด้วยโรงแรม (๑๖) กฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
57 กำรเรี่ยไรโดยโฆษณำด้ วยสิ่งพิมพ์ ด้ วยวิทยุกระจำยเสียง หรื อด้ วยเครื่ องเปล่ งเสียง ต้ องได้ รับอนุญำตจำกใคร
1. อธิบดีกรมการปกครอง

2.ผูว้ า่ กทม

3. พนักงานเจ้าหน้าที่

4. ผูว้ า่ ราชการจังหวัด

5.ไม่มีขอ้ ถูก

ตอบข้อ 3 การเรี่ ยไรในถนนหลวงหรื อในที่สาธารณะ การเรี่ ยไรโดยโฆษณาด้วยสิ่ งพิมพ์ ด้วยวิทยุกระจายเสี ยง หรื อด้วยเครื่ องเปล่ง
เสี ยงจะจัดให้มีหรื อทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว
58 กำรเรียไรบนถนนรำชดำเนินต้ องได้ รับอนุญำตจำกใคร
2. อธิบดีกรมการปกครอง

2.ผูว้ า่ กทม

3. พนักงานเจ้าหน้าที่

4. ผูว้ า่ ราชการจังหวัด

5.ไม่มีขอ้ ถูก

ตอบ 1
59 พรบ อำนวยควำมสะดวกปรับปรุงแก้ ไขทุกกีป่ ี
1.5 ปี

2. 15 ปี

3.

10 ปี

4. 3 ปี

5. 1 ปี

ตอบ1
60 จำกวิสัยทัศน์ กระทรวงมหำไทยอะไรทีไ่ ม่ ใช่ ควำมหมำยของคำว่ ำมัน่ คง
1มัน่ คงจากสาธารณภัย

2มัน่ คงในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ มัน่ คง

3มัน่ คงในการถือกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน

4มัน่ คงในการรักษาความสงบเรี ยบร้อย

5 มัน่ คงจากปั ญหายาเสพติด

ตอบ ข้อ 5 มัน่ คงจากสาธารณภัย มัน่ คงในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ มัน่ คงในการถือกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน และ มัน่ คงในการรักษา
ความสงบเรี ยบร้อยและรับมือกับภัยคุกคามรู ปแบบใหม
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61 อุทธรณ์ คำสั่งไม่ออกใบอนุญำติอำวุธปื นภำยต่ อใครและในกีว่ นั
1.ต่ออธิบดีกรมการปกครอง ภายใน 60วัน
3.นายอาเภอ ภายใน 30วัน

2.ต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด ภายใน 45วัน

4.ต่อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย ภายใน 30วัน

5.นายทะเบียน ภายใน 45วัน

ตอบ 4
62 พรบ อำนวยควำมสะดวกไม่ บงั คับใช้ กบั เรื่ องใดให้ ตรำเป็ น
1.พระราชกฤษฎีกา

2.กฎกระทรวง

3.พระราชบัญญัติ

4.พระราชกาหนด

5.ประกาศกระทรวง

ตอบ 1
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63. อำนำจกำรควบคุมกำรสอบสวนของนำยอำเภอและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ในกรณี ที่มีผเู ้ สี ยหาย ผูต้ อ้ งหา หรื อบุคคลอื่นซึ่งเป็ นผูก้ ล่าวโทษในคดีเรื่ องหนึ่งเรื่ องใดร้องขอความเป็ นธรรมต่อผูว้ า่
ราชการจังหวัด หรื อในกรณี ที่ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเห็นเป็ นการสมควรให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเรี ยกหัวหน้าพนักงานสอบสวนใน
เขตอาเภอของกิ่งอาเภอ อาเภอ หรื อจังหวัด แล้วแต่กรณี มาชี้แจงผลการสอบสวนแล้วให้คาแนะนาและเร่ งรัดให้ดาเนินการ
สอบสวนให้เป็ นผลดี และเป็ นไปในทางที่ชอบและเหมาะสมได้
ถ้าผูว้ า่ ราชการจังหวัดเห็นว่าการดาเนินการตามวรรคแรกจะไม่ได้ผล ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมีอานาจจะเข้าควบคุมการ
สอบสวน โดยเรี ยกสานวนการสอบสวนมาตรวจพิจารณาและสัง่ ให้ทาการสอบสวนเพิ่มเติม หรื อจะสัง่ ให้เปลี่ยนตัวพนักงาน
สอบสวน หรื อให้พนักงานสอบสวนฝ่ ายปกครองเข้าร่ วมทาการสอบสวนคดีเรื่ องนั้นด้วยก็ได้ กรณี ดงั กล่าวในวรรคนี้ให้ถือว่า
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมีอานาจเกี่ยวแก่การสอบสวนคดีอาญาตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ในฐานะเป็ นหัวหน้าพนักงานสอบสวน
ในเขตจังหวัด การที่จะสัง่ แก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงโดยอานาจของผูบ้ งั คับการตารวจภูธรหรื อผูบ้ ญั ชาการตารวจภูธรให้เป็ นอันงด
ยกเว้นแต่ที่เป็ นอานาจของอธิบดีกรมตารวจ
64. กำรจดทำเบียนครอบครัว
-ถ้าผูร้ ้องหรื อผูใ้ ห้ความยินยอมหรื อพยาน ไม่อาจลงลายมือชื่อได้บุคคลดังกล่าวจะพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือ
ชื่อก็ได้ โดยให้นายทะเบียนเขียนกากับไว้วา่ เป็ นลายพิมพ์นิ้วมือของบุคคลใด แต่ถา้ ไม่สามารถกระทาได้โดยวิธีใดเลย ให้นาย
ทะเบียนบันทึกเหตุขดั ข้องไว้ในช่องลายมือชื่อนั้น
ในกรณี ที่ผรู ้ ้องหรื อผูใ้ ห้ความยินยอมหรื อพยาน ประสงค์จะลงลายมือชื่อเป็ นภาษา ต่างประเทศ ให้นายทะเบียนสอบถามบุคคล
ดังกล่าวว่าชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุลนั้น มีสาเนียงไทยว่าอย่างไรแล้วเขียนเป็ นภาษาไทยกากับไว้
- ถ้าผูม้ ีอานาจให้ความยินยอมได้ให้ความยินยอมโดยวิธีการอื่นซึ่งมิใช่การ ให้ความยินยอมในขณะจดทะเบียน เมื่อ
นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนแล้วให้แจ้งผูม้ ีอานาจให้ความยินยอมทราบ
65. ใครคือ ผู้แต่ งตั้งพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ ในต่ ำงประเทศ
พระราชบัญญัติบตั รประจาตัวประชาชน "พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผูซ้ ่ ึงรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี "รัฐมนตรี " หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้มีอานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร เจ้าพนักงาน
ตรวจบัตร และพนักงานเจ้าหน้าที่
66. ตัวเลขประจำตัวประชำชนหลักที่ 1 เลข 2 และ 8 หมำยถึง
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ประเภทที่ 2 คือคนที่เกิดและมีสญ
ั ชาติไทยได้แจ้งเกิดเกินกาหนดเวลา
ประเภทที่ 8 คือคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย คือผูท้ ี่ได้รับใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวหรื อคนที่ได้รับการ
แปลงสัญชาติเป็ นสัญชาติไทย และคนที่ได้รับการให้สัญชาติไทยตั้งแต่หลังวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 เป็ นต้นไปจนปัจจุบนั
67. ข้ อสอบถำมเกีย่ วกับทรัพย์ ทจี่ ำนำย่ อมเป็ นประกันกำรชำระหนีเ้ เละค่ ำอุปกรณ์ ตำมประมวลกฎหมำยเเพ่ งเเละพำณิชย์
มาตรา 748 การจานานั้นย่อมเป็ นประกันเพื่อการชาระหนี้ กับ ทั้งค่าอุปกรณ์ต่อไปนี้ดว้ ย คือ (1) ดอกเบี้ย (2) ค่าสิ นไหมทดแทน
ในการไม่ชาระหนี้(3) ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจานา(4) ค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งจานา(5) ค่าสิ นไหมทดแทน เพื่อ
ความเสี ยหายอันเกิดแต่ความชารุ ด บกพร่ องแห่งทรัพย์สินจานาซึ่งไม่เห็นประจักษ์
68. ตำแหน่ งใดมิได้ สังกัดกรมกำรปกครอง
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด สังกัดสานักปลัด กระทรวงมหาดไทย
69 ข้ อใดคือคำสั่งทำงปกครอง
“คาสัง่ ทางปกครอง” หมายความว่า การใช้อานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็ นการสร้างนิติสมั พันธ์ข้ ึนระหว่างบุคคลใน
อันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรื อมีผล กระทบต่อสถานภาพของสิ ทธิหรื อหน้าที่ของบุคคล ไม่วา่ จะเป็ นการถาวร
หรื อชัว่ คราว เช่น การสัง่ การ การอนุญาต การอนุมตั ิ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความ
รวมถึงการออกกฎ และการอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
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70 กำรประเมินข้ ำรำชกำรของ กพ
71 กำรกำหนดเขตหมู่บ้ำน อพป ตำมพรบ ปกครองส่ วนท้ องทีเ่ พื่อ
72 หน่ วยงำนใดออกนโยบำยกำรบริหำรชำยแดนใต้
73 กำรชื่ อสกุลของคู่สมรส (กรณีเปลีย่ นในภำยหลัง)
74 กำรตรวจร้ ำนค้ ำอุทธปื น
75 พรบทวงถำมหนี้ เกีย่ วกับคณะกรมกำรทวงถำมหนีก้ รุงเทพ และจังหวัดอื่นนอกจำกกรุงเทพ
76 กำรพกอำวุธปื นในทีส่ ำธำรณะของเจ้ ำพนักงำน
77 ข้ อใดผิด เกีย่ วกับพรบ โรงแรม ข้ อนีต้ อบไม่ต่อใบอนุญำตโรงแรมผิดกฎหมำยอำญำ แจ้ งตำรวจ
78 ทะเลำะในทีส่ ำธำรณะ
79 กำรขอสัญชำติ
80 กำรร้ องสอด
81 หำกคุณเป็ นปลัดอำเภอ มีกำรชุมนุมเกิดขึน้ ในพืน้ ที่ ต้ องขอควำมร่ วมมือจำกใคร
82 ทีท่ ำกำรปกครองอำเภอ
83 ลูกจ้ ำงชั่วครำวกระทำละเมิดขณะปฏิบัตงิ ำน ผู้เสียหำยต้ องฟ้ องต่ อใคร/หน่ วยงำนใด และศำลใด
84 ข้ อใดผิด เกีย่ วกับพรบ โรงรับจำนำ เรื่ องกำรคิดดอกเบีย้ และข้ อห้ ำม
85 กำรขำยทอดตลำด
86 โกงเจ้ ำหนี้
87 กำรขยำยเวลำทำบัตร
88 กำรแจ้ งตำย รำยละเอียดคือ ก และ ข อำศัยอยู่ในแพหมู่บ้ำน A เกิดเหตุแพหลุดพัดไปตำมลำนำ้ นำย ก ร่ วงจำกแพดสียชีวติ ที่
หมู่บ้ำน B และนำย ข เสียชีวติ ในแพ ทีแ่ พลอยไปหยุดอยู่ในพื้นทีห่ มู่บ้ำน C จะมีกำรแจ้ งตำยอย่ ำงไร
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89 กำรขำยฝำก
90 ข้ อใดไม่ ใช่ หน้ ำทีผ่ ้ใู หญ่ บ้ำน

24

English part
ข้ อ 91-95บทควำมภำษำอังกฤษเกี่ยวกับกำรทำงำนของผู้ว่ำในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณะภัย โดยยกตัวอย่ ำงกรณีปฏิบัติกำรถำ้ หลวง

91 What is the best title for this passage?
92 According to the paragraph2, which of the following is NOT mention?
93 ‘Their’ refer to?
94 Mitigation = Alleviation (การป้ องกัน)
95 According to passage, which of the following is NOT true?
96.

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

97 Children … required.
ก. are

ข. is

ค. does ง. Will

From 98-100 are about answering the phone
A: Hello, This is Xyz Office. _________98__________?
B: Hello, I’d like to talk with Mr.Suchart.
A: _____99_________. I’m sorry, the line is busy. __________100_________________?
B: It’s okay I’ll call her later.
98. ก. How may I help you? ข. Who are you? ค. Can you wait me? ง. Do you want to talk with Miss Somsri?
99. ก. He isn’t here. ข. Call him later ค. you have to wait. ง. Just a second please
100.

●

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

ง. Is that okay for you?

●

●

“At the end of the day, we can endure
much more than we think we can.”
― Frida Kahlo.

●

●

●
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