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ประวตักิารปกครองส่วนท้องถิน่ของประเทศไทย 
1. ยุคแรก 

เม่ือปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยไดเ้ปล่ียนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยม์าเป็นระบบ
ประชาธิปไตย ไดจ้ดัใหมี้การปกครองส่วนทอ้งถ่ินข้ึนเป็นคร้ังแรก โดยตราพระราชบญัญติัจดัระเบียบเทศบาล พ.ศ. 
2476 ข้ึน กาํหนดให้จดัตั้งเทศบาลข้ึน มีลกัษณะเป็นการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสมบูรณ์แบบตามเป้าหมายของการ
ปกครองประเทศในระบบประชาธิปไตย มีโครงสร้าง 3 ประเภท คือ เทศบาลตาํบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ซ่ึง
การจดัตั้งกาํหนดไวว้า่ ถา้เป็นเทศบาลตาํบล มีหลกัเกณฑ์วา่ทอ้งถ่ินใดมีสภาพเป็นชุมชนและมีรายไดพ้อสมควร ก็ให้
จดัตั้งเป็นเทศบาลตาํบลได ้สําหรับทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ีตั้งของศาลกลางจงัหวดัทุกแห่ง หรือทอ้งถ่ินท่ีเป็นชุมชนหนาแน่น
และมีรายไดม้ากข้ึน ก็ใหจ้ดัตั้งเป็นเทศบาลเมืองได ้ส่วนเทศบาลนครนั้น จะจดัตั้งข้ึนในชุมชนขนาดใหญ่ หรือเมือง
ใหญ่ท่ีมีประชาชนตั้งแต่ 50,000 คนข้ึนไป และมีความหนาแน่นไม่นอ้ยกวา่ 3,000 คนต่อ 1  ตารางกิโลเมตร ต่อมาไดมี้
การจดัตั้งเทศบาลข้ึน จาํนวน 118 แห่ง มีประชาชนอยูใ่นเขตเทศบาลประมาณ 10 %   ของพลเมืองทั้งประเทศ ส่วน
ใหญ่ตั้งอยูต่ามตวัเมืองใหญ่ๆ ท่ีมีความพร้อมทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคม ทั้งน้ีเน่ืองจากประเทศไทยเป็นสังคมชนบท 
จึงยงัไม่มีความพร้อมท่ีจะจดัตั้งเป็นเทศบาลกนัทั้งประเทศ แต่เพื่อใหป้ระชาชนส่วนใหญ่ของประเทศท่ีอาศยัอยูใ่น
พื้นท่ีชนบทนอกเขตเทศบาลจะไดเ้รียนรู้ หลกัการปกครองตนเองและไดฝึ้กฝนระบบประชาธิปไตย ในพระราชบญัญติั
จดัระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ฉบบัน้ี จึงไดจ้ดัใหมี้การจดัตั้งสภาจงัหวดัข้ึนดว้ยในคราวเดียวกนั โดยใน
พระราชบญัญติัน้ีไดแ้ยกออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) วา่ดว้ยเร่ืองเทศบาล และ (2) วา่ดว้ยเร่ืองสภาจงัหวดั โดยมีการจดัตั้ง
สภาจงัหวดัข้ึนคร้ังแรก กาํหนดใหป้ระชาชนเลือกตั้งผูแ้ทนของตนเขา้มาเป็นสมาชิกสภาจงัหวดั และใหส้ภาจงัหวดั มี
หนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาของผูว้า่ราชการจงัหวดั เรียกใหม่วา่ “ขา้หลวงประจาํจงัหวดั” แต่ก็ไม่ประสบผลสาํเร็จจึงถูกยกเลิก
ไปเพราะไม่เคยปรึกษาหารือกนั และยงัเป็นส่วนหน่ึงของเทศบาล ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ไดมี้การตราพระราชบญัญติั
สภาจงัหวดั พ.ศ. 2481 ข้ึน เป็นเอกเทศต่างหากจากเทศบาล แต่ยงัทาํหนา้ท่ีเป็นสภาท่ีปรึกษาและไม่เป็นนิติบุคคล 
เพียงแต่ใหมี้กฎหมายของตนเอง แยกออกมาต่างหาก  ในปี พ.ศ. 2495 รัฐบาลไดน้าํเอารูปแบบการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินแบบสุขาภิบาลท่ีไดเ้คยจดัตั้งข้ึนในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั มาประกาศใชอี้กคร้ังหน่ึง 
คือ พระราชบญัญติัสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 มีวตัถุประสงคใ์หส้ามารถจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดง่้ายยิง่ข้ึนอีก 
แมจ้ะมีลกัษณะไม่สมบูรณ์แบบเท่ากบัเทศบาลก็ตาม กาํหนดใหมี้คณะกรรมการสุขาภิบาลท่ีทาํหนา้ท่ีทั้งฝ่ายบริหาร
และฝ่ายนิติบญัญติัข้ึน ซ่ึงคณะกรรมการดงักล่าวประกอบดว้ย ขา้ราชการ และกรรมการสุขาภิบาลท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง
จากประชาชนในทอ้งถ่ิน ร่วมกนับริหารงานสุขาภิบาลให้บรรลุวตัถุประสงค ์ 

ปีพ.ศ. 2498 ไดมี้การตราพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2498 ข้ึน มีการจดัตั้ง
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เป็นนิติบุคคล และเป็นราชการส่วนทอ้งถ่ิน มีผูว้า่ราชการจงัหวดัทาํหนา้ท่ีเป็นฝ่ายบริหาร 
และมีสภาจงัหวดัเป็นฝ่ายนิติบญัญติั สมาชิกท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากประชาชน มีหนา้ท่ีควบคุมดูแลการทาํงานของฝ่าย
บริหาร วตัถุประสงคส์าํคญัในการจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัคือ  การผสมผสานพลงัของราชการส่วนภูมิภาคเขา้
กบัส่วนทอ้งถ่ิน  เม่ือไดมี้การจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัข้ึนเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปี พ.ศ.2498 แลว้  
ก็จะทาํใหเ้ห็นเป้าหมายของการปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประเทศไทยขณะนั้นไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน ซ่ึงพอสรุปไดว้า่ (1) 
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ทอ้งถ่ินใดมีสภาพความเจริญและความพร้อม  สมควรท่ีจะยกฐานะข้ึนเป็นเทศบาล  (2) ทอ้งถ่ินใดมีความเจริญ
พอสมควร ใหจ้ดัตั้งเป็นเทศบาล  หรือใหย้กฐานะข้ึนเป็นสุขาภิบาล (3) พื้นท่ีท่ีอยูน่อกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล  ให้
เป็นอยูใ่นเขตขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จากหลกัการดงักล่าวขา้งตน้  เป็นการพฒันาการขององคก์รปกครองถ่ิน
ไทยอยา่งต่อเน่ือง หากในโอกาสต่อไปพื้นท่ีแห่งใดเป็นชุมชนท่ีมีความเจริญพอสมควร  ก็จะยกฐานะข้ึนเป็นสุขาภิบาล  
และสุขาภิบาลใดท่ีมีความเจริญมาก  ก็จะยกฐานะข้ึนเป็นเทศบาล 

    ปี พ.ศ. 2499 สมยั จอมพล  ป.  พิบูลสงคราม  ดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทย เห็นวา่  ควรจะใหป้ระชาชนตามชนบทไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมดูแลทอ้งถ่ินของตน เหมือนกบัประเทศ
อ่ืนๆ ท่ีมีการพฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้  ซ่ึงต่อมาก็ไดมี้การประกาศตั้งสภาตาํบลข้ึนทัว่ประเทศ  จาํนวน 4,800 
แห่ง  และตราพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการส่วนตาํบล  พ.ศ. 2499  จดัตั้งตาํบลท่ีเป็นชุมชนขนาดใหญ่ข้ึนเป็น
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เป็นนิติบุคคล และใหก้าํนนัเป็นประธาน โดยจดัตั้งข้ึน  จาํนวน 59 แห่ง  มี  2 รูปแบบ  คือ  
องคก์รบริหารส่วนตาํบลท่ีเป็นนิติบุคคลและสภาตาํบลซ่ึงไม่เป็นนิติบุคคล  แต่ต่อมามีการยกเลิกองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลท่ีเป็นนิติบุคคลทั้งหมด  คงเหลือแต่สภาตาํบลซ่ึงไม่เป็นนิติบุคคล  และสุดทา้ยมีประกาศของคณะปฏิบติั  ฉบบัท่ี 
326 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2515  ปรับปรุงแกไ้ขสภาตาํบล  โดยใหน้ายอาํเภอพน้จากตาํแหน่งประธานสภาตาํบล  และ
ใหก้าํนนัดาํรงตาํแหน่งแทน   
2. ยุคเปลีย่นแปลง 

หลงัจากการปกครองทอ้งถ่ินของไทย ในระยะเร่ิมแรก ท่ีประชาชนไดเ้ร่ิมเรียนรู้ ลองผดิลองถูกกบัการ
ปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีเจตนารมณ์ท่ีจะกระจายอาํนาจใหแ้ก่ประชาชน นาํไปสู่การปกครองระบบประชาธิปไตยของ
ประเทศ ทาํใหป้ระชาชนต่ืนตวั มุ่งหวงัท่ีจะเปล่ียนแปลงการปกครองทอ้งถ่ินของไทยไปสู่การพฒันาการในทางท่ีดี
อยา่งต่อเน่ือง จึงเกิดการเปล่ียนการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทยท่ีสาํคญัๆ อาจสรุปไดด้งัน้ี 

(1) เกิดกรุงเทพมหานคร 
ในปี พ.ศ. 2514  ไดมี้การประกาศของคณะปฏิวติั  ฉบบัท่ี 24  และฉบบัท่ี 25  ลงวนัท่ี  21 ธนัวาคม พ.ศ. 2514  

จดัรวมจงัหวดัพระนครและจงัหวดัธนบุรีเป็นจงัหวดัเดียวกนัโดยเรียกช่ือใหม่วา่ “นครหลวงกรุงเทพธนบุรี”  และได้
รวมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพระนครองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัธนบุรีเป็นองคก์ารเดียวกนัเรียกวา่ “องคก์าร
บริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี”  และจดัรวมเทศบาลกรุงเทพกบัเทศบาลนครธนบุรีเป็นเทศบาลเดียวกนั  เรียกวา่ 
“เทศบาลนครหลวง”  ต่อมาในปี พ.ศ. 2515  ไดมี้ประกาศคณะปฏิวติั  ฉบบัท่ี 355  ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2515  จดั
รวมหน่วยราชการต่างๆ  ดงักล่าวขา้งตน้เขา้มาเป็นหน่วยงานเดียวกนั  เรียกวา่  “กรุงเทพมหานคร”  มีฐานะเป็นจงัหวดั
อนัเป็นราชการส่วนภูมิภาค  ทาํใหก้รุงเทพมหานครไม่มีราชการส่วนทอ้งถ่ินเป็นชัว่คราว  ทั้งน้ี  เพื่อประสิทธิภาพและ
เอกภาพของการบริหารราชการในเขตนครหลวงหรือนครเทศบาล และในตน้ปี พ.ศ. 2518  ไดมี้การประกาศใช้
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2518  โดยยกเลิกประกาศของคณะปฏิวติัดงักล่าว
ขา้งตน้  และเปล่ียนรูปการปกครองของกรุงเทพมหานครใหเ้ป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมด  และไม่มีฐานะ
เป็นจงัหวดั  ปัจจุบนักรุงเทพมหานครอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
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พ.ศ. 2528  แกไ้ขเพิ่มเติมจนถึงฉบบัท่ี 5 พ.ศ.2550  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบ
พิเศษ  มีผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูบ้ริหาร 

(2) เกิดเมืองพทัยา 
ในปี พ.ศ. 2521 รัฐบาลไดจ้ดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษอีกแห่งหน่ึง  คือ เมืองพทัยา ซ่ึงเดิม

เป็นสุขาภิบาลนาเกลือ  อาํเภอบางละมุง  จงัหวดัชลบุรี  ดว้ยเหตุผลวา่เป็นพื้นท่ีชายทะเลและเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีสาํคญั  
มีปัญหาท่ีจะตอ้งพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาหลายดา้น  อาทิ การผงัเมือง  ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  การระบายนํ้าเสีย
และการกาํจดัขยะ  รวมตลอดถึงปัญหาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น และการบริการนกัท่องเท่ียว ดงันั้น  เพื่อให้
การบริหารงานเมืองพทัยา ใหบ้งัเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รัฐบาลจึงไดน้าํระบบเทศบาลแบบสภาและ
ผูจ้ดัการ (Council-Manager Plan)  หรือระบบผูจ้ดัการเทศบาล (City Manager)  ซ่ึงใชอ้ยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกามา
ทดลองใชใ้นเมืองพทัยา เรียกวา่ “เมืองพทัยา”  เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีฐานะเป็นนิติบุคคล  โดยใหอ้ยู่
ภายใตก้ฎหมายเฉพาะ  คือ  พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา  พ.ศ. 2521 ซ่ึงมีโครงสร้าง ประกอบดว้ย  
สภาเมืองพทัยาเป็นฝ่ายนิติบญัญติั  และปลดัเมืองพทัยาเป็นฝ่ายบริหาร  สภาเมืองพทัยาเลือกสมาชิกคนหน่ึงเป็นนายก
เมืองพทัยา  ทาํหนา้ท่ีประธานสภาเมืองพทัยาและเป็นผูแ้ทนเมืองพทัยาในงานพิธีและงานต่างๆ  ส่วนปลดัเมืองพทัยา
ไดรั้บการแต่งตั้งดว้ยความเห็นชอบของสภาเมืองพทัยาให้ดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระ  หลงัจากมีการนาํเอาระบบในมาใช้
กบัเมืองพทัยาปรากฏวา่  ไม่ประสบความสาํเร็จ เน่ืองจากหานกับริหารมืออาชีพมาปฏิบติัหนา้ท่ีไม่ได ้อีกทั้งยงัไม่
สอดคลอ้งกบัการปกครองของไทย  ปัจจุบนัไดมี้การออกกฎหมายเมืองพทัยาฉบบัใหม่ข้ึน  คือ  พระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2542  โดยเปล่ียนรูปแบบการบริหารงานเมืองพทัยาเป็นแบบเทศบาลและเป็น
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ  

(3) เกิดสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ปี พ.ศ. 2537 รัฐบาลของ นายชวน  หลีกภยั  เป็นนายกรัฐมนตรีสมยัแรก  ไดต้ราพระราชบญัญติัสภาตาํบล

และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 ข้ึน  ซ่ึงมีผลเป็นการยกเลิกสภาตาํบลท่ีมีอยูเ่ดิมทั้งหมด  และทาํใหเ้กิดองคก์ร
ใหม่  ข้ึน  2  องคก์รคือ  1)  สภาตาํบล เป็นนิติบุคคล  2)  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นนิติบุคคล  โดยการยกฐานะ
จากสภาตาํบลท่ีมีรายไดถึ้งเกณฑก์าํหนดเฉล่ีย 3 ปียอ้นหลงัไม่ตาํกวา่ปีละ 150,000 บาท และในปี 2543  สภาตาํบล
ทั้งหมดไดรั้บการยกฐานะเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทั้งหมด 

(4) ยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาํบล  
ในปี 2542 รัฐบาลของ นายชวน  หลีกภยั  เป็นนายกรัฐมนตรีสมยัท่ีสอง  มีนโยบายท่ีจะดาํเนินการปรับปรุง

รูปแบบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้เพียง 4 รูปแบบ  คือ  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เทศบาล  องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลและการปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ จึงไดด้าํเนินการเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลทั้งหมด  
จาํนวน 980 แห่ง  เป็นเทศบาลตาํบลเม่ือวนัท่ี  25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2542   
3. ยุคปัจจุบัน 

จากยคุแรกจนถึงยคุปัจจุบนัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย มีการพฒันาการในทางท่ีดีข้ึน ประชาชนปรับตวัให้
ทนัสมยักบัยคุของสังคมเทคโนโลยท่ีีเจริญรุดหนา้อยา่งรวดเร็ว ทาํใหก้ารรับรู้ข่าวสารเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้การ
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รับรู้ข่าวสารการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทยเป็นไปอยา่งรวดเร็วเช่นกนั ประชาชนไดเ้รียนรู้ ถกเถียง แสดงความคิดเห็น
ไดอ้ยา่งแพร่หลายในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทาํใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถ
จดับริการสาธารณะใหส้นองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของการกระจายอาํนาจไปสู้ทอ้งถ่ิน และการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดป้รับปรุง เปล่ียนแปลงแกไ้ข กฎหมาย
หลายฉบบั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของเศรษฐกิจ สังคม และการพฒันาเทคโนโลย ีซ่ึงพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการแผน่ดิน  พ.ศ. 2534 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 8 พ.ศ. 2553 ไดก้าํหนดให้จดัระเบียบบริหารราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน  หรือการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไว ้ดงัน้ี 

(1)  ตามมาตรา 69  ทอ้งถ่ินใดท่ีเห็นสมควรจดัใหร้าษฎรมีส่วนในการปกครองทอ้งถ่ินใหจ้ดัระเบียบการ
ปกครองเป็นราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

(2)  ตามมาตรา 70  ใหจ้ดัระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ดงัน้ี   
(1)  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(2)  เทศบาล 
(3)  สุขาภิบาล* 
(4)  ราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกาํหนด 

    (3) ตามมาตรา 71  การจดัระเบียบการปกครององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เทศบาล  สุขาภิบาล  และ
ราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกาํหนด  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น” 

ดงันั้น ปัจจุบนัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินของไทย ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน  พ.ศ. 
2534แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 8 พ.ศ. 2553 กาํหนดใหก้ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย มี 4 ประเภท คือ  

1) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
2)  เทศบาล  
3) สุขาภิบาล ซ่ึงปัจจุบนัยกฐานะเป็นเทศบาลทั้งหมด  
4) ราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกาํหนด คือ กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองคก์าร 

บริหารส่วนตาํบล   
สาํหรับกฎหมายวา่ดว้ยการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย ประเภทต่างๆ ดงักล่าว  ท่ีบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั มี

จาํนวน 5 ฉบบั คือ 
(1)  พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  พ.ศ. 2540 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี  4  พ.ศ. 2552 
(2)  พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496  แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี  13  พ.ศ. 2552   
(3)  พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  พ.ศ. 2537  แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
(4)  พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 5  พ.ศ. 2550  
(5)  พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2552  
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โครงสร้างกฎหมายการจดัตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
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เจาะข้อสอบ การสรุปความ  
คาํช้ีแจง.  ขอ้สอบชุดน้ีมีขอ้ความท่ีกาํหนดมาให ้ใหพ้ิจารณาวา่ สามารถสรุปไดห้รือไม่   ถา้ไดจ้ะสรุปอยา่งไร 

1. คนท่ีมีความเมตตาทุกคน มีความสุข เพญ็ศรีเป็นคนมีเมตตา ฉะนั้น 

  ก. เพญ็ศรีมีความสุข ข. เพญ็ศรีไม่มีความสุข 

  ค. คนเมตตามีความสุข ง. คนมีความสุขมีเมตตา 

  จ. ขอ้ ก. และ ขอ้ ข. ถูก   

2. บณัฑิตสูงกวา่ประสาน ประสานสูงกวา่ประพล ฉะนั้น 

  ก. บณัฑิตสูงกวา่ประสาน ข. ประสานสูงกวา่ประพล 

  ค. ประพลสูงกวา่บณัฑิต ง. บณัฑิตสูงกวา่ประพล 

  จ. สรุปแน่นอนไม่ได ้   

3. คนไม่นบัถือศาสนาใด ๆ เลยทุกคน เป็นคอมมิวนิสต ์ฉนันบัถือศาสนาพุทธ ฉะนั้น 

  ก. ฉนัเป็นคอมมิวนิสต์ ข. ฉนัไม่ใช่โจร 

  ค. ฉนัไม่ไดน้บัถือศาสนาอิสลาม ง. ฉนัไม่เป็นคอมมิวนิสต ์

  จ. สรุปแน่นอนไม่ได ้   

4. คนไทยบางคนมัง่มี คนมัง่มีทุกคนใจบุญ  ฉะนั้น 

  ก. คนมัง่มีบางคนเป็นคนไทย ข. คนไทยบางคนใจบุญ 

  ค. คนมัง่มีบางคนใจบุญ ง. คนมัง่มีทุกคนใจบุญ 

  จ. สรุปแน่นอนไม่ได ้   

5. สัตวเ์ลือดอุ่นเท่านั้นท่ีเล้ียงลูกดว้ยนม ชา้งไม่ใช่สัตวเ์ลือดอุ่น  ฉะนั้น 

  ก. ชา้งเล้ียงลูกดว้ยนม ข. ชา้งไม่ไดเ้ล้ียงลูกดว้ยนม 

  ค. ชา้งเป็นสัตวใ์หญ่ท่ีสุด ง. ชา้งเล็กกวา่ปลาวาฬ 

  จ. สรุปแน่นอนไม่ได ้   

6. ถา้รัฐบาลไม่ข้ึนภาษี ฉนัจะซ้ือรถ  ฉนัซ้ือรถ   ฉะนั้น 

  ก. รัฐบาลข้ึนภาษี ข. รัฐบาลไม่ข้ึนภาษี 

  ค. ฉนัเสียภาษี ง. ภาษีแพง 

  จ. สรุปแน่นอนไม่ได ้   

7. เลข 7 ตวัเดียวเท่านั้นท่ีหาร 28 ลงตวั A หาร 28 ลงตวั  ฉะนั้น 

  ก. A  หารดว้ย 7  ลงตวั ข. A หารดว้ย  28  ลงตวั 

  ค. 28  หารดว้ย A ลงตวั ง. A คือเลข 7  

  จ. สรุปแน่นอนไม่ได ้   
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8. ฉนัรักพ่อมากกวา่พี่รักพอ่ พี่รักพอ่มากกวา่นอ้งรักพอ่  ฉะนั้น 

  ก. ฉนัรักพอ่มากกวา่นอ้งรักพอ่ ข. พี่รักพอ่มากกวา่นอ้งรักพ่อ 

  ค. พี่รักพอ่มากกวา่ฉนั ง. ฉนัรักพอ่มากกวา่พี่ 
  จ. สรุปแน่นอนไม่ได ้   

9. A  ตั้งฉากกบั  B  C ตั้งฉากกบั  B  ฉะนั้น 

  ก. A  ขนานกบั B  ข. A  และ  B ตั้งฉากกบั  C  

  ค. B  ตั้งฉากกบั  A   ง. B  ตั้งฉากกบั  C  

  จ. สรุปแน่นอนไม่ได ้   

10. เม่ือเชา้อากาศร้อนทาํให้อึดอดั พอบ่ายอากาศเยน็ ฉะนั้น 

  ก. ทาํใหส้บาย ข. อากาศตอนบ่ายดีกวา่ตอนเชา้ 
  ค. พอตอนเยน็ฝนตก ง. ถา้ตอนเชา้อากาศร้อน ตอนบ่ายจะเยน็ 

  จ. สรุปแน่นอนไม่ได ้   

11. งูจงอางมีพิษมากกวา่งูเห่า  งูดินมีพิษมากกวา่งูเห่า  ฉะนั้น 

  ก. งูจงอางมีพิษมากกวา่งูดิน ข. งูจงอางมีพิษมากกวา่งูเห่าและงูดิน 

  ค. งูจงอางและงูดินมีพิษมากกวา่งูเห่า ง. งูดินมีพิษมากกวา่งูจงอาง 

  จ. สรุปแน่นอนไม่ได ้   

                                    
เฉลยแบบสรุปความ 

1. วเิคราะห์ :-  ขอ้ ก.ถูก 

   

2. วเิคราะห์ :-  ขอ้ ง.ถูก 

  สรุปไดว้า่บณัฑิตสูงกวา่ประพล ตามหลกัสรุปความ  ขอ้ 1.1  

3. วเิคราะห์ :-  ขอ้ จ.ถูก 

  โจทยก์าํหนดแต่วา่ถา้ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ เลยเป็นคอมมิวนิสต ์แต่มิไดร้ะบุเง่ือนไขเก่ียวกบั
คนท่ีนบัถือศาสนา เพราะฉะนั้นฉนันบัถือศาสนาพุทธ ก็ไม่อยูใ่นเง่ือนไขท่ีสรุปใหเ้ป็นอยา่งไร
ได ้จึงสรุปไมไ้ด ้

4. วเิคราะห์ :-  ขอ้ ข.ถูก 

  สรุปไดว้า่  คนไทยบางคนใจบุญ ตามหลกัสรุปความขอ้ 2.13 Aท่ีกล่าวมาแลว้ 

5. วเิคราะห์ :-  ขอ้ ข.ถูก 

  สรุปไดว้า่  ชา้งไม่ไดเ้ล้ียงลูกดว้ยนม เพราะสมมุติฐานแรกบงัคบัไวว้า่ สัตวท่ี์เล้ียงลูกดว้ยนม
ตอ้งเป็นสัตวเ์ลือดอุ่นเท่านั้น ในท่ีน้ีชา้งไม่ใช่สัตวเ์ลือดอุ่น 
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6. วเิคราะห์ :-  ขอ้ ก.ถูก 

  สรุปไดว้า่  รัฐบาลข้ึนภาษี  ตามหลกัการสรุปขอ้ 3.7 ท่ีกล่าวมาแลว้  
7. วเิคราะห์ :-  ขอ้ ง.ถูก 

  สรุปไดว้า่  A  คือ  เลข  7  

8. วเิคราะห์ :-  ขอ้ ก.ถูก 

  สรุปไดว้า่  ฉนัรักพอ่มากกวา่นอ้งรักพ่อ ดูหลกัสรุปตามขอ้ 1.3 ท่ีกล่าวมาแลว้  
9. วเิคราะห์ :-  ขอ้ ก.ถูก 

  สรุปไดว้า่  A  ขนานกบั  C   

10. วเิคราะห์ :-  ขอ้ จ.ถูก 

  ขอ้น้ี  สรุปไม่ได ้ เพราะสมมุติฐานแรกกบัสมมุติฐานท่ี 2 ไม่ไดมี้เง่ือนไขต่อเน่ืองสอดคลอ้ง
อยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อกนัเลย 

11. วเิคราะห์ :-  ขอ้ ค.ถูก 

  สรุปไดว้า่  งูจงอางและงูดินมีพิษมากกวา่งูเห่า  เพราะเป็นการสรุปของทั้งสองสมมุติฐาน 

 
 
 

----------------------------- 
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เจาะข้อสอบ วเิคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง 
1.       ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ขอ้ใด ไม่ใช่ ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
 ก.องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.)                      ข. เทศบาล 
 ค. กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา                        ง.  ตาํบล  และหมู่บา้น 
ตอบ ง. (เป็นหน่วยงานท่ีรองลงไปจากอาํเภอ ซ่ึงอาํเภอเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค) 
2.       พื้นท่ีตาํบลใดท่ีปกครองโดยองคก์ารบริหารส่วนตาํบล(อบต.) ต่อมาเม่ือมีประชากรหนาแน่น และมีความเจริญ
ในดา้นต่าง ๆ เพิ่มข้ึน ทางราชการจะตอ้งยกฐานะใหเ้ป็นราชการส่วนทอ้งถ่ินแบบใด 
 ก.สุขาภิบาล      ข. เทศบาลเมือง               
 ค.เทศบาลตาํบล                                 ง.องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) 
ตอบ ค. (จาก องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ไปเป็นเทศบาลตาํบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร ตามลาํดบั) 
3.       การบริหารราชการแผน่ดินของไทยประเภทใด กฎหมายใหอ้าํนาจคณะรัฐมนตรีเขา้ไปเก่ียวขอ้งนอ้ยท่ีสุด 
 ก. ระเบียบบริหาราชการส่วนกลาง               ข. ระเบียบบริหาราชการส่วนภูมิภาค 
 ค. ระเบียบบริหาราชการส่วนทอ้งถ่ิน                        ง. ระเบียบบริหารราชการรัฐวสิาหกิจ 
ตอบ ค. (ระเบียบบริหาราชการส่วนทอ้งถ่ิน เป็นการกระจายอาํนาจการบริหารและการปกครองใหป้ระชาชนใน
ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการปกครองทอ้งถ่ินของตน) 
4.       ลกัษณะขอ้ใด ไม่ทาํใหบุ้คคลเสียสิทธิและไม่ขาดคุณสมบติัท่ีจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
 ก. เคยถูกใหอ้อกจากราชการเพราะทุจริตต่อหนา้ท่ี 
 ข. ดาํรงตาํแหน่งสมาชิกวฒิุสภา แต่กาํลงัจะยืน่ใบลาออก 
 ค. เคยถูกศาลพิพากษาใหจ้าํคุก 6 เดือน ในคดีกระทาํโดยประมาท 
 ง. เคยถูกศาลพิพากษาใหย้ดึทรัพย ์เพราะร่ํารวยผดิปกติ 
ตอบ ค. 
5.       การกระทาํอนัเป็นขอ้หา้มของบุคคลท่ีดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี คือขอ้ใด 
 ก. รับเงินบาํนาญเพราะเคยเป็นขา้ราชการมาก่อน ข. ทาํธุรกิจโดยรับสัมปทานจากทางราชการ 
 ค. ดาํรงตาํแหน่งนายกสมาคมศิษยเ์ก่าฯ  ง. สมาชิกในครอบครัวถือหุ้นในบริษทั 
ตอบ ข. 
6.       เม่ือมีการยบุสภาผูแ้ทนราษฏร กฏหมายกาํหนดให้คณะรัฐมนตรีจะตอ้งรักษาการต่อไปโดยจะส้ินสุดภาระหนา้ท่ี
เม่ือใด 
 ก. วนัท่ีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏร 
 ข. เม่ือมีคาํสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ 
 ค. วนัท่ีเปิดสมยัประชุมสภาผูแ้ทนราษฏรชุดใหม่คร้ังแรก 
 ง. เม่ือมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เขา้มารับหนา้ท่ี 
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ตอบ   ง.   (การยบุสภาผูแ้ทนราษฏรกระทาํโดยพระราชกฤษฏีกา ซ่ึงตอ้งกาํหนดวนัเลือกตั้งภายใน 60 วนั และให้
คณะรัฐมนตรีรักษาการต่อไป จนกวา่จะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เขา้มารับหนา้ท่ี) 
7.       กระบวนการท่ีทางราชการจดัใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญฯ ใน
บางมาตราใหมี้ความเหมาะสม เรียกวา่อยา่งไร 
 ก. ประชามติ                   ข. ประชานิยม                ค. ประชาพิจารณ์ ง.ธรรมาภิบาล 
ตอบ   ค. (การทาํประชาพิจารณ์ คือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนการอนุญาตหรือดาํเนินการในโครงการ
หรือกิจกรรมใด ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือทอ้งถ่ินชุมชนได)้ 
8.       เม่ือมีการยบุสภาผูแ้ทนราษฏรก่อนส้ินสุดวาระ  คณะรัฐมนตรีจะตอ้งจดัใหมี้การเลือกตั้งใหม่ภายในก่ีวนั 
 ก. ภายใน 45 วนั              ข. ภายใน 60 วนั   ค. ภายใน 90 วนั              ง. ภายใน 120 วนั 
ตอบ ข. 
9.       เม่ือประชาชนไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในการปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีรัฐ ทาํใหท้รัพยสิ์นไดรั้บความเสียหายเขา
จะตอ้งยืน่ฟ้องร้องต่อศาลใด 
 ก. ศาลฏีกาแผนกคดีอาญา              ข. ศาลรัฐธรรมนูญ                      
 ค. ศาลปกครอง                                         ง. ศาลลม้ละลายกลาง 
ตอบ ค. ศาลปกครอง มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีเป็นขอ้พิพาทระหวา่งราชการกบัเอกชน หรือระหวา่งทางราชการ
ดว้ยกนั 
10.   องคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญขอ้ใด มีอาํนาจตรวจสอบบญัชีแสดงทรัพยสิ์นของขา้ราชการระดบัสูง หรือผูบ้ริหาร
รัฐวสิาหกิจได ้
 ก. ผูต้รวจราชการแผน่ดินรัฐสภา   ข. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
 ค. คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน (คตง.) 
 ง. คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ตอบ    ง. (ป.ป.ช. มีอาํนาจหนา้ท่ี คือ ไต่สวนขอ้เท็จจริงในเร่ืองท่ีมีการกล่าวหาวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐร่ํารวยผิดปกติ) 
11.    ขอ้ใดอธิบายความหมายของ “รัฐ” ไดถู้กตอ้ง 
 ก.ประเทศท่ีมีประชากรอาศยัอยูจ่าํนวนหน่ึง ข.ประเทศท่ีมีอาํนาจอธิปไตยเป็นของตนเอง 
 ค.ชุมชนทางการเมืองท่ีมีอาณาเขตแน่นอน  ง. ประเทศท่ีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง 
ตอบ   ข. รัฐ คือ ชุมชนทางการเมืองท่ีมีดินแดนอาณาเขตแน่นอน มีประชากรอาศยัอยูจ่าํนวนหน่ึง โดยมีอาํนาจ
อธิปไตยในดินแดนของตนอยา่งเป็นอิสระ ไม่ข้ึนกบัใคร มีรัฐบาลท่ีมีอาํนาจการปกครองเหนือดินแดนและประชากร 
การวเิคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางเศรษฐกิจ 
12.    ขอ้ใดอธิบายความหมายของ “ระบบเศรษฐกิจ” ไดถู้กตอ้ง 
 ก. สังคมท่ีรัฐเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต  ข. สังคมท่ีมีการเผลิตภายใตก้ารควบคุมของรัฐบาล 
 ค. สังคมท่ีมีกลไกราคาเป็นเคร่ืองมือจดัสรรทางเศรษฐกิจ 
 ง. สังคมท่ีรัฐเป็นผูก้าํหนดแนวทางปฏิบติัทางเศรษฐกิจอยา่งมีระบบแบบแผน 
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ตอบ ง. 
13.    ขอ้ใด ไม่ใช่ ลกัษณะของระบบเศรษฐกิจแลลบทุนนิยม 
 ก. เอกชนเป็นผูด้าํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ข. มีการวางแผนการผลิตจากส่วนกลาง 
 ค. เอกชนเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นและปัจจยัการผลิต ง.   มีการแข่งขนัและมีกลไกราคา 
ตอบ ข. 
14.    ขอ้ใดเป็นขอ้บกพร่องของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
 ก. ทรัพยากรถูกนาํมาใชอ้ยา่งส้ินเปลือง  ข. เกิดชุมชนเมืองแห่งใหม่ในพื้นท่ีสีเขียว 
 ค.  ผลผลิตทางการเกษตรตอ้งพึ่งการส่งออก ง.  ชาวนาเปล่ียนมาเป็นลูกจา้งในโรงงาน 
ตอบ ก. 
15.    ประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตย จะใชร้ะบบเศรษฐกิจดงัต่อไปน้ี ยกเวน้ ขอ้ใด 
 ก. ทุนนิยมแบบเสรี    ข. สังคมนิยมแบบเสรี 
 ค. สังคมนิยมประชาธิปไตย   ง.  สังคมนิยมแบบบงัคบั 
ตอบ ง. (สังคมนิยมแบบบงัคบัหรือสังคมนิยมคอมมิวนิสต ์เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีสัมพนัธ์กบัระบอบการเมืองการ
ปกครองแบบเผด็จการคอมมิวนิสต)์ 
16.    ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมประชาธิปไตย มีขอ้แตกต่างจากระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสตอ์ยา่งไร 
 ก. รัฐวางแผนการผลิตใหเ้อกชนมากกวา่  ข. รัฐควบคุมราคาสินคา้มากกวา่ 
 ค. รัฐเขา้แทรกแซงการผลิตของเอกชนนอ้ยกวา่ ง.  รัฐเขม้งวดในการเขา้ใชท้รัพยากรมากกวา่ 
ตอบ ค. 
17.    จุดเด่นของประเทศท่ีใชร้ะบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมประชาธิปไตย คือขอ้ใด 
 ก. การจดัรัฐสวสัดิการใหป้ระชาชนอยา่งทัว่ถึง ข. คุณภาพของสินคา้ส่งออก 
 ค. ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยกีารผลิต  ง. ไม่มีปัญหาคนยากขนและคนตกงาน 
ตอบ ก. 
18.    ประเทศท่ีใชร้ะบบเศรษฐกิจแบบผสม ใครเป็นผูว้างแผนการผลิตโดยแบ่งหนา้ท่ีวา่เอกชนจะผลิตอะไร และรัฐ
จะผลิตอะไร 
 ก. ภาคเอกชน     ข. ภาครัฐ   
 ค. องคก์รมหาชน    ง.  ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมกนั 
ตอบ ง. 
19.    ระบบเศรษฐกิจใหม่ท่ีเรียกวา่ “พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์” (E-Commerce) หมายความวา่อยา่งไร 
 ก. การพฒันาเทคโนโลยกีารส่ือสารใหท้นัสมยั 
 ข. การซ้ือขายสินคา้ผา่นทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 ค. การใชค้อมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตสินคา้และบริการ 
 ง.  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศวางแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
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ตอบ ข. 
20.    ส่ิงท่ีเรียกวา่ “สังคม” หมายถึง กลุ่มคนตั้งแต่สองคนข้ึนไปอาศยัอยูร่่วมกนัเพื่อจุดมุ่งหมายอยา่งไร 
 ก. ร่วมกนัสร้างบรรทดัฐานทางสังคม  ข. จดัระเบียบทางสังคมใหช้ดัเจน 
 ค. ตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานในการดาํรงชีวติ ง.  กาํหนดแบบแผนการดาํเนินชีวิตใหส้มาชิก 
ตอบ ค. 
21.    ความตอ้งการหรือความตาํเป็นขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุท่ีทาํใหม้นุษยต์อ้งอยูร่่วมกนัเป็นสังคม 
 ก. พึ่งตนเองไดต้ามสัญชาตญาณของสัตวโ์ลก ข.ไดรั้บการตอบสนองดา้นสังคมจิตวทิยา 
 ค. ถ่ายทอดวฒันธรรมใหช้นรุ่นหลงั  ง. ไดรั้บการช่วยเหลือพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 
ตอบ ก. 
22.    องคป์ระกอบของ “สังคม” ขอ้ใดเป็นกลไกดา้นคุณภาพ ทาํใหผู้ค้นอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข 
 ก. มีพื้นท่ีอาณาเขตแน่นอน   ข. มีการจดัระเบียบทางสังคม 
 ค. มีประชากรหรือสมาชิกของสังคม  ง.  มีความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในสังคม 
ตอบ   ข. 
23.    “โครงสร้างทางสังคม” มีความหมายตรงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 
 ก. ระเบียบกฎเกณฑท่ี์สมาชิกในสังคมตอ้งปฏิบติั 
 ข. ความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพ บทบาท กบัสถาบนัสังคม 
 ค. ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มคนในสังคม ซ่ึงเช่ือมโยงดว้ยบรรทดัฐานทางสังคม 
 ง.  ส่ิงท่ีมารวมกนัเป็นสังคมมนุษย ์ซ่ึงประกอบดว้ยรัฐบาล ประชาชน และวฒันธรรม 
ตอบ ค. 
24.    ขอ้ใดเป็นตวัอยา่งของ “กลุ่มสังคม” 
 ก. ฝงูชนท่ีมุงดูขบวนแห่นางสงกรานต ์  ข. กลุ่มนกัเรียนท่ียนืรอรถเมลข์า้งถนน 
 ค. ลูกจา้งพนกังานในสาํนกังานบริษทัแห่งหน่ึง ง. กลุ่มวยัรุ่นเขา้มาชมการแสดงดนตรี 
ตอบ ค. 
25.    สถาบนัสังคมขอ้ใด เป็นสถาบนัสังคมพื้นฐานในการสร้างสมาชิกในสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 ก. สถาบนัครอบครัว    ข.สถาบนัการศึกษา 
 ค. สถาบนัศาสนา    ง. สถาบนัการปกครอง 
ตอบ ก. 
 

---------------------------- 
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เจาะข้อสอบหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตรงกบัขอ้ใด 

 ก. Economy Sufficiency     ข. New Theory Agriculture 

 ค. Sufficiency Economy   ง. Theory New Agriculture  

ตอบ ค. 
2. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ก. 3 ห่วง 2 เง่ือนไข สมดุล 4 มิติ    ข. 2 ห่วง 3 เง่ือนไข สมดุล 4 มิติ   
 ค. 3 ห่วง 2 เง่ือนไข สมดุล 3 มิติ    ง. 2 ห่วง 3 เง่ือนไข สมดุล 4 มิติ  

ตอบ ก. 
3. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบั หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ก. สมดุล 4 มิติ ไดแ้ก่ ดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม   
 ข. 3 ร คือ รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั 

 ค. 3 ห่วง ไดแ้ก่ ความพอประมาณ มีเหตุผล สร้างภูมิคุม้กนั  
 ง. 2 เง่ือนไข คือ ความรู้ นาํคุณธรรม 

ตอบ ง. 
4.  ขอ้ใดเรียงลาํดบัขั้นตอนการพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงได ้

 ก. ตวัเอง ครอบครัว ชุมชน องคก์ร สังคม ประเทศชาติ   
 ข. ตวัเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม องคก์ร ประเทศชาติ 

 ค. ตวัเอง ครอบครัว องคก์ร ชุมชน สังคม ประเทศชาติ 

 ง. ประเทศชาติ องคก์ร ชุมชน สังคม ครอบครัว ตวัเอง 

ตอบ ค. 
5. หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตรงกบัหลกัธรรมขอ้ใดมากท่ีสุด 

 ก. อริยสัจ 4       ข. พรหมวหิาร 4   

 ค. อิทธิบาท 4     ง.  สัปปุริสธรรม 7 

ตอบ ง. 
6. การสร้างความสมดุลของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนน้ให้เกิดกบัส่ิงใดมากท่ีสุด  
 ก. ความสมดุลระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  
 ข. ความสมดุลระหวา่งสินคา้ต่างประเทศกบัสินคา้ไทย  
 ค. ความสมดุลระหวา่งอุตสาหกรรมกบัเกษตรกรรม  
 ง. ความสมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยกีบั ภูมิปัญญาไทย 

ตอบ ง. 
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7. สาเหตุใดจึงตอ้งมีการประกาศใชเ้ศรษฐกิจพอเพียง  
 ก. สินคา้เกษตรมีราคาสูง     ข. เศรษฐกิจมีการขยายตวัสูงข้ึน  
 ค. ปริมาณสินคา้ในการบริโภคมากเกินไป   ง. เกิดภาวะขาดแคลนสินคา้อุปโภคบริโภค  
ตอบ ก. 
8. เศรษฐกิจพอเพียง มีความหมายตรงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 

 ก.  อยูดี่กินดีตามมาตรฐานสากล   ข.  ใชจ่้ายตามกาํลงัฐานะของตนเอง 

 ค.  มีคุณภาพชีวติท่ีดี    ง.  กินอยูพ่อประมาณไม่ฟุ้งเฟ้อ  

ตอบ ง. 
9. แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งแกไ้ขปัญหาสังคมดา้นใด 

 ก.  ปัญหาความยากจน    ข.  ปัญหายาเสพติด 

 ค.  ปัญหาครอบครัว    ง.  ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม 

ตอบ ก. 
10. หลกัการเศรษฐกิจพอเพียงเนน้คุณธรรมดา้นใดมากท่ีสุด 

 ก.  มีความรับผดิชอบ    ข.  เป็นผูท่ี้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่โอบออ้มอารี 

 ค.  เป็นผูท่ี้มีความละอายต่อบาป   ง.  มีความซ่ือสัตย ์ขยนัหมัน่เพียร 

ตอบ ง. 
11. คาํวา่ “พอเพียง” หมายความวา่อยา่งไร 

 ก.  การบริโภคและการผลิตท่ีพอประมาณ มีเหตุผล ไม่ขดัสนและไม่ฟุ่มเฟือย 

 ข.  การพฒันาอยา่งเป็นองคร์วม มีความสมดุลทั้งภาครัฐและเอกชน 

 ค.  การประหยดัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อการอดออมในอนาคต 

 ง.  การพอเพียงอยา่งต่อเน่ืองในทุก ๆ ดา้นโดยเฉพาะดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 

ตอบ ก. 
12.  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดาํริฯ เหมาะสมกบักลุ่มใดท่ีจะนาํไปใชใ้นการดาํเนินชีวิต 

 ก.  ขา้ราชการ  นกัการเมือง   ข.  นกัเรียน  นิสิต  นกัศึกษา 
 ค.  นกัธุรกิจ  นกัการธนาคาร   ง.  ประชาชนทุกคน 

ตอบ ง. 
13. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัแรกในปีพ.ศ. 2504 เป็นตน้มาไทยมีการเนน้หนกัในการ พฒันา
ในดา้นใด  
 ก. การทหาร      ข. การเกษตร   

  ค. อุตสาหกรรม     ง. ดา้นการบริการ 

ตอบ ข. 
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14. จุดกาํเนิดของแนวคิดทฤษฎีใหม่ของหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงเกิดข้ึนในพื้นท่ีจงัหวดัใด  
 ก. จงัหวดัสระบุรี     ข. จงัหวดัเชียงใหม่   

 ค. จงัหวดักาฬสินธ์     ง. จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ตอบ ก. 
15. ขอ้ใด คือ เป้าหมายของหลกัเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสาํคญัท่ีสุด 

 ก.  ประชาชนหลุดพน้จากความทุกขแ์ละมีความสุขตลอดไป 

 ข.  ประเทศชาติสามารถพึ่งตนเองไดใ้นระยะยาว 

 ค.  ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีร่ํารวยเท่าเทียมกนัทุกคน 

 ง.  ประเทศชาติร่ํารวยทดัเทียมประเทศมหาอาํนาจ 

ตอบ ก. 
16. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่หลกัการพึ่งพอตนเองตาม แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ก. การพึ่งตนเองทางดา้นสังคม    ข. การพึ่งตนเองทางดา้นจิตใจ  
 ค. การพึ่งตนเองทางดา้นเศรษฐกิจ   ง. การพึ่งตนเองทางดา้นการเมืองการปกครอง 

ตอบ ง. 
17. หลกัการใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง  
 ก. การพึ่งตนเองเป็นสาํคญั    ข. การสร้างนิสัยนิยมไทย  
 ค. การบริการดินและนํ้าอยา่งเหมาะสม   ง. การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินคา้ 
ตอบ ง. 
18. ความพอเพียงทางเทคโนโลยตีามหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายวา่อยา่งไร  
 ก. การใชเ้ทคโนโลยแีบบผสมผสาน   ข. การไม่ใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิต  
 ค. การใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูงเพื่อการผลิต   ง. การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อการผลิต 

ตอบ ก. 
19. ขอ้ใดเรียงลาํดบั หลกัการสร้างภูมิคุม้กนักบัเกษตรทฤษฎีใหม่ 3 ชั้นไดถู้กตอ้ง 

  ก. จดัการตน - รวมกลุ่ม - เครือข่าย   ข. เครือข่าย - รวมกลุ่ม - จดัการตน 

  ค. จดัการตน - เครือข่าย – รวมกลุ่ม  ง. รวมกลุ่ม - จดัการตน – เครือข่าย 

ตอบ ก. 
20. คุณธรรมดา้นใดท่ีมีความสาํคญักบัหลกัเศรษฐกิจ พอเพียงมากท่ีสุด  
 ก. เป็นคนมีศีลธรรม     ข. มีความละอายต่อบาป  
 ค. เป็นผูมี้ความโอบออ้มอารี    ง. มีความซ่ือสัตย ์ขยนัหมัน่เพียร 

ตอบ ง. 
21. ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาํริขององค ์ดาํเนินชีวติแบบใด  
 ก. ดาํเนินชีวิตท่ีพอเพียง     ข. ตามยถากรรม  
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 ค. ดาํเนินชีวติตามปกติ      ง. ดาํเนินชีวติอยา่งฟุ่มเฟือย 

ตอบ ก. 
22. เน้ือท่ีในการทาํการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่จะตอ้งมีเน้ือท่ีประมาณก่ีไร่  
 ก. ประมาณ 5 ไร่     ข. ประมาณ 10 ไร่  
 ค. ประมาณ 20 ไร่     ง. ประมาณ 30 ไร่ 

ตอบ ข. 
23. หลกัการของทฤษฎีใหม่มีทั้งหมดจาํนวนก่ีขั้น  
 ก. 2 ขั้น   ข. 3 ขั้น   ค. 4 ขั้น   ง. 5 ขั้น 

ตอบ ข. 
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โมเดลเศรษฐกจิประเทศไทย 4.0 

ไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร? 

 “ไทยแลนด ์4.0”  เป็นวสิัยทศัน์เชิงนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพฒันา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใตก้ารนาํของพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหวัหนา้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ท่ีเขา้มาบริหารประเทศบนวสิัยทศัน์ท่ี วา่ “มัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื” ท่ีมีภารกิจสาํคญัในการขบัเคล่ือน
ปฏิรูปประเทศดา้นต่าง ๆ เพื่อปรับแก ้จดัระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพฒันาประเทศใหเ้จริญ สามารถรับมือ
กบัโอกาสและภยัคุกคามแบบใหม่ ๆท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งเร็ว รุนแรงในศตวรรษท่ี 21 ได ้

 เพื่อใหเ้ขา้ใจ “ประเทศไทย 4.0”  ขอไล่เรียงเพื่อใหเ้ห็นภาพ คือ ประเทศไทยในอดีตท่ีผา่นมามีการพฒันา
ดา้นเศรษฐกิจเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ ยคุแรก ขอเรียกวา่ “ประเทศไทย 1.0” เนน้การเกษตรเป็นหลกั เช่น ผลิตและ
ขาย พืชไร่ พืชสวน หมู หมา กา ไก่ เป็นตน้ ยคุสอง ขอเรียกวา่ “ประเทศไทย 2.0” เนน้อุตสาหกรรมแต่เป็น
อุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเทา้  เคร่ืองหนงั เคร่ืองด่ืม  เคร่ืองประดบั เคร่ืองเขียน กระเป๋า เคร่ืองนุ่งห่ม 
เป็นตน้ และปัจจุบนั (2559) จดัอยูใ่นยคุท่ีสาม ขอเรียกวา่ ”ประเทศไทย 3.0”  เป็นอุตสาหกรรมหนกัและการ
ส่งออก เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกลา้ รถยนต ์กลัน่นาํมนั แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต ์เป็นตน้ แต่ ไทยใน
ยคุ 1.0  2.0 และ 3.0 รายไดป้ระเทศยงัอยูใ่นระดบัปานกลาง อยูอ่ยา่งน้ีไม่ได ้ตอ้งรีบพฒันาเศรษฐกิจสร้างประเทศ 
จึงเป็นเหตุให้นาํไปสู่ยคุท่ีสี ใหร้หสัใหม่วา่ ”ประเทศไทย 4.0” ใหเ้ป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of 

Growth) มีรายไดสู้ง โดยวางเป้าหมายใหเ้กิดภายใน 5-6 ปีน้ี  คลา้ย ๆ กบัการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจท่ีชดัเจน
ของประเทศท่ีพฒันา เช่น สหรัฐอเมริกา “ A Nation of Makers ”  องักฤษ “ Design of Innovation”  

อินเดีย “ Made in India” หรือ ประเทศเกาหลีใตท่ี้วางโมเดลเศรษฐกิจในช่ือ “ Creative Economy”   

ไทยแลนด์ 4.0 มีลักษณะอย่างไร? 

 “ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมัน่ของนายกรัฐมนตรี ท่ีตอ้งการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม”  โดยมีฐานคิดหลกั คือ เปล่ียนจากการ
ผลิตสินคา้ “โภคภณัฑ์” ไปสู่สินคา้เชิง “นวตักรรม” .เปล่ียนจากการขบัเคล่ือนประเทศดว้ยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลย ีความคิดสร้างสรรค ์และนวตักรรม  และเปล่ียนจากการเนน้ภาคการผลิตสินคา้ ไปสู่การ
เนน้ภาคบริการมากข้ึน 

 ดงันั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปล่ียนวธีิการทาํท่ีมีลกัษณะสาํคญั คือ เปล่ียนจากการเกษตรแบบ
ดั้งเดิมในปัจจุบนั ไปสู่การเกษตรสมยัใหม่ ท่ีเนน้การบริหารจดัการและเทคโนโลย ี(Smart Farming) โดย
เกษตรกรตอ้งร่ํารวยข้ึน และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) เปล่ียนจาก Traditional 

SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยูแ่ละรัฐตอ้งให้ความช่วยเหลืออยูต่ลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ 
Startups บริษทัเกิดใหม่ท่ีมีศกัยภาพสูง เปล่ียนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสร้างมูลค่าค่อนขา้งตํ่า ไปสู่ 
High Value Services และเปล่ียนจากแรงงานทกัษะตํ่าไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทกัษะสูง 
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ไทยแลนด์ 4.0 จะพฒันาเร่ืองใดบ้าง? 

 เพื่อใหเ้กิดผลจริงตอ้งมีการพฒันาวทิยาการ ความคิดสร้างสรรค ์นวตักรรม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการ
วจิยัและพฒันา แลว้ต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดงัน้ี 

 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยชีีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ดา้น
เทคโนโลยกีารเกษตร  เทคโนโลยอีาหาร เป็นตน้ 

 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยทีางการแพทย ์เช่น พฒันาเทคโนโลยสุีขภาพ  เทคโนโลยี
การแพทย ์สปา เป็นตน้ 

 3. กลุ่มเคร่ืองมือ อุปกรณ์อจัฉริยะ หุ่นยนต ์และระบบเคร่ืองกลท่ีใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น 
เทคโนโลยหุ่ีนยนต ์เป็นตน้ 

 4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบงัคบัอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐแ์ละเทคโนโลยี
สมองกลฝังตวั เช่น เทคโนโลยดีา้นการเงิน อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ตอ้งใชค้น เทคโนโลยกีารศึกษา อี–มาร์
เก็ตเพลส อี–คอมเมิร์ซ เป็นตน้ 

 5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์วฒันธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง  เช่น เทคโนโลยกีารออกแบบ ธุรกิจไลฟ์
สไตล ์ เทคโนโลยกีารท่องเท่ียว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ  เป็นตน้ 

ไทยแลนด์ 4.0 จะพฒันาอย่างไร? 

 การพฒันาประเทศภายใตโ้มเดล “ประเทศไทย 4.0” จะสาํเร็จ ใชแ้นวทาง “สานพลงัประชารัฐ” เป็นตวัการ
ขบัเคล่ือน โดยมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบนัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัและสถาบนัวจิยัต่างๆ ร่วมกนัระดมความคิด ผนึกกาํลงักนัขบัเคล่ือน ผา่นโครงการ  บนัทึกความร่วมมือ  
กิจกรรม หรือ งานวจิยัต่าง ๆ  โดยการดาํเนินงานของ ”ประชารัฐ” กลุ่มต่างๆ อนัไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 การยกระดบั
นวตักรรมและผลิตภณัฑก์ารปรับแกก้ฎหมายและกลไกภาครัฐ พฒันาคลสัเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการ
ดึงดูดการลงทุน และการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มท่ี 2 การพฒันาการเกษตรสมยัใหม่และการพฒันาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ กลุ่มท่ี 3 การส่งเสริมการท่องเท่ียวและไมล ์การสร้างรายได ้และการกระตุน้การใชจ่้ายภาครัฐ 
กลุ่มท่ี 4 การศึกษาพื้นฐานและพฒันาผูน้าํ (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดบัคุณภาพวชิาชีพ และกลุ่มท่ี 5 การ
ส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และผูป้ระกอบการใหม่ (Start 

Up) ซ่ึงแต่ละกลุ่มกาํลงัวางระบบและกาํหนดแนวทางในการขบัเคล่ือนนโยบายอยา่งเขม้ขน้ 
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โดยสรุป ประเทศไทย 4.0 

 กระบวนทศัน์ในการพฒันาประเทศภายใต ้“ประเทศไทย 4.0”  เป็นอีกนโยบายหน่ึงท่ีเป็นการวางรากฐาน
การพฒันาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเร่ิมตน้ในการขบัเคล่ือนไปสู่การเป็นประเทศท่ีมัง่คัง่ มัน่คง และย ัง่ยนื ตาม
วสิัยทศัน์รัฐบาล เป็นรูปแบบท่ีมีการผลกัดนัการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวจิยัและการพฒันา และการ
ปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กนั  เป็นการผนึกกาํลงัของทุกภาคส่วนภายใตแ้นวคิด “ประชารัฐ” ท่ีผนึกกาํลงักบั
เครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจ การวจิยัพฒันา และบุคลากรทั้งในและระดบัโลก 

 น่ีเป็นแนวคิดทิศทางการพฒันาประเทศเพื่อกา้วเขา้สู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลในปัจจุบนั จะ
เป็นไดจ้ริงแค่ไหนไม่ใช่คอยติดตามอยา่งเดียว แต่ตอ้งช่วยกนัทุกฝ่าย คนละไมค้นละมือตามภารกิจโดยเฉพาะคนในวง
การศึกษา คิดวา่น่ีเป็นแสงสวา่งจา้ทีเดียวท่ีจะทาํใหไ้ทย หลุดพน้จาก”ประเทศกาํลงัพฒันา” กลายเป็น “ประเทศพฒันา
แลว้” อยา่งแทจ้ริงซกัที 

 

----------------------------- 
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เจาะข้อสอบ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตฉิบับที ่12 

ขอ้ 1.  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12  บงัคบัใชต้ั้งแต่เม่ือใด 

  ก.  ปี พ.ศ. 2560-2564    ข. ปี พ.ศ. 2560-2565 

  ค. ปี พ.ศ. 2560-2566    ง.  ปี พ.ศ. 2560-2567 

ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 2.  ผูใ้ดเป็นผูจ้ดัทาํแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 

  ก. สาํนกันายกรัฐมนตรี    ข.  คณะรัฐมนตรี 

  ค.  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.) 
  ง.  กระทรวงมหาดไทย 

ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 3.  ในการจดัทาํแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ คร้ังน้ี สานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ไดจ้ดัทาํบนพื้นฐานของ 

 ก.  กรอบยทุธศาสตร์ชาติ 20  ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 ข.  กรอบยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2565) 

 ค.  นโยบายของรัฐ (พ.ศ. 2560 – 2565) 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบข้อ ก 

ขอ้ 4.  ขอ้ใดเป็นปรัชญานาํทางในการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 

  ก.  ความมัน่คง มัง่คัง่และย ัง่ยนื   ข.  เศรษฐกิจพอเพียง 

  ค.  หลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   ง.  หลกัธรรมภิบาล 

ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 5.  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 มีก่ียทุธศาสตร์ 

 ก.  8  ยทุธศาสตร์     ข.  9  ยทุธศาสตร์ 

 ค.  10 ยทุธศาสตร์     ง.  12 ยทุธศาสตร์ 

ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 6.  ขอ้ใดถูกตอ้งในการกาํหนดวิสัยทศัน์ของแผนพฒันาฯ ฉบบัน้ี 

  ก. ประเทศไทยมีความมัน่คง เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ข. ประเทศไทยเป็นประเทศพฒันาแลว้ มีความมัน่คง มัง่คัง่ พฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ค. ประเทศไทยมีความมัน่คง มัน่คัง่ ย ัง่ยนื เป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
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ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 7.  คาํวา่  “มัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื” เป็น   

  ก.  ค่านิยม     ข.  พนัธกิจ 

  ค.  วสิัยทศัน์     ง.  ยทุธศาสตร์ 

ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 8.  การกาํหนดเป้าหมายและตวัชีวดัในดา้นต่าง ๆ ของแผนพฒันาฯ ไดย้ดึเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 
ท่ีเป็นเป้าหมายยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบในการกาํหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุในก่ีปี 

 ก.  3 ปี      ข.  4 ปี 

 ค.   5 ปี      ง.  6  ปี 

ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 9.  เป้าหมายและตวัช้ีวดัตอ้งสอดคลอ้งกบักรอบเป้าหมายใด 

  ก. การพฒันาเศรษฐกิจ และสังคม 

  ข.  การพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง 

  ค.  การพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

  ง.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 10.  ขอ้ใดเป็นตวัอยา่งกรอบเป้าหมายการพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีองคก์รระหวา่งประเทศกาํหนด
ข้ึน 

 ก.  การพฒันาท่ีมัน่คง (Stable Development Goals: SDGs) 

 ข.  การพฒันาท่ีมัง่คัง่ (Wealth Development Goals: WDGs) 

 ค.  การพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) 

 ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 11. หลกัการพฒันาประเทศท่ีสาํคญัในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ยดึหลกัใด 

 ก.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ข.  การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 ค.  คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา   ง.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 12. เหตุผลใดในการกาํหนดวาระการวจิยัแห่งชาติ 

 ก.  เพื่อเตรียมพร้อมดา้นกาํลงัคนและการเสริมสร้างศกัยภาพของประชากรในทุกช่วงวยั 

 ข.  เพื่อการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมลํ้า 
 ค.  เพื่อการพฒันานวตักรรมและการนาํมาใชข้บัเคล่ือนการพฒันาในทุกมิติเพื่อยกระดบัศกัยภาพของประเทศ 

 ง.  เพื่อการปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า 
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ตอบข้อ ค. 
ขอ้12. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมลํ้า 
 ก.  การจดับริการของรัฐท่ีมีคุณภาพทั้งดา้นการศึกษา สาธารณสุข การสร้างอาชีพ รายได ้ตลอดจนสร้างชุมชน
เขม้แขง็ 

 ข.  สร้างความเขม็แขง็ใหก้บัปัจจยัพื้นฐาน ทุนทางเศรษฐกิจ ใหส้นบัสนุนการเพิ่มศกัยภาพของฐานการผลิตและ
ฐานรายไดเ้ดิม 

 ค.  เนน้การยกระดบัคุณภาพทุนมนุษยข์องประเทศ โดยพฒันาคนให้เหมาะสมตามช่วงวยั เติบโตอยา่งมีคุณภาพ 

 ง.  สร้างองคค์วามรู้ทางวชิาการเกษตร วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมแบบมีส่วนร่วม 

ตอบข้อ ก. 
ขอ้13. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นการส่งเสริมความเขม็แขง็ของเศรษฐกิจกระแสใหม่ 
 ก.  เศรษฐกิจดิจิทลั และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละวฒันธรรม 

 ข.  เศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

 ค.  การพฒันาวสิาหกิจตั้งใหม่ และวสิาหกิจเพื่อสังคม 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 14.  ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นวตัถุประสงคแ์รกของการพฒันาในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12.  

 ก.  เพื่อวางรากฐานใหค้นไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินยั ค่านิยมท่ีดี และมีความสุข 

 ข.  เพื่อใหค้นไทยมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 ค.  เพื่อใหเ้ศรษฐกิจเขม้แขง็ แข่งขนัได ้มีเสถียรภาพ และมีความย ัง่ยนื 

 ง.  เพื่อใหมี้การกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 

ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 15. เป้าหมายรวมของการพฒันาของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ประกอบดว้ยอะไร 

 ก.  คนไทยมีคุณลกัษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 

 ข.  ความเหล่ือมลํ้าทางดา้นรายไดแ้ละความยากจนลดลง 

 ค.  ระบบเศรษฐกิจมีความเขม้แขง็และแข่งขนัได ้

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 16. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

 ก.  ในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 มีทั้งหมด 12 ยทุธศาสตร์ โดยมี 6 ยทุธศาสตร์ตามกรอบยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และอีก 6 ยทุธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจยัสนบัสนุน 

 ข.  ในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 มีทั้งหมด 10 ยทุธศาสตร์ โดยมี 6 ยทุธศาสตร์ตามกรอบยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และอีก 4 ยทุธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจยัสนบัสนุน 
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 ค.  ในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 มีทั้งหมด 12 ยทุธศาสตร์ โดยมี 12 ยทุธศาสตร์ตามกรอบยทุธศาสตร์ชาติ 20 
ปี 

 ง. ในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 มีทั้งหมด 10 ยทุธศาสตร์ โดยมี 5 ยทุธศาสตร์ตามกรอบยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และอีก 5 ยทุธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจยัสนบัสนุน 

ตอบข้อ ข. 
ขอ้17. การกาํหนดเป้าหมายรวมการพฒันาของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 เพื่อใหค้วามยากจนลดลง จากกลุ่มท่ีมีรายได้
ตํ่าสุดร้อยละ 40 มีรายไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งนอ้ยเท่าใด 

 ก. ร้อยละ 5     ข.  ร้อยละ 10 

 ค. ร้อยละ 15     ง.  ร้อยละ 20 

ตอบข้อ ค. 
ขอ้18. ยทุธศาสตร์ท่ี 1  วา่ดว้ยเร่ืองอะไร 

 ก.  การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์

 ข.  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ค.  การสร้างความเขม็แขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 ง.  การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

ตอบข้อ ก. 
ขอ้19. การสร้างความเขม็แขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนืเป็นยทุธศาสตร์ท่ีเท่าไร 

 ก.  ยทุธศาสตร์ท่ี 2     ข. ยทุธศาสตร์ท่ี 3 

 ค. ยทุธศาสตร์ท่ี 4     ง.  ยทุธศาสตร์ท่ี 5 

ตอบข้อ  ค. 
ขอ้20. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่ยทุธศาสตร์ของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 

 ก.  การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 ข.  การเสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาติเพื่อการพฒันาประเทศสู่ความมัง่คัง่ 

 ค.  การพฒันาระบบการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

 ง.  การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 21. ขอ้ใดเป็นแนวทางการพฒันาท่ีสาํคญัในยทุธศาสตร์การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย  

 ก.  ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยใหมี้คุณธรรม จริยธรรม มีวินยั จิตสาธารณะ 

 ข.  การกระจายการใหบ้ริการภาครัฐทั้งดา้นการศึกษา สาธารณสุข และสวสัดิการท่ีมีคุณภาพ 

 ค.  การบริหารจดัการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในดา้นการคลงั  การจดัสรรงบประมาณ การบริหารและดา้นการเงิน 

 ง.  การรักษาความมัน่คงภายใน เพื่อใหเ้กิดความสงบในสังคมและธาํรงไวซ่ึ้งสถาบนัของชาติ 
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ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 21. การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมี้ความโปร่งใส ทนัสมยั 
คล่องตวั มีขนาดท่ีเหมาะสม เป็นแนวทางการพฒันาของยุทธศาสตร์ใด 

 ก.  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาติเพื่อการพฒันาประเทศสู่ความมัง่คัง่ 

 ข.  ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมภิบาลในสังคมไทย 

 ค.  ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม็แขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 ง.  ยทุธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 22. ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาในยทุธศาสตร์การเสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาติเพื่อการพฒันา
ประเทศสู่ความมัง่คัง่ 

 ก.  การรักษาความมัน่คงภายใน เพื่อใหเ้กิดความสงบและธาํรงไวซ่ึ้งสถาบนัหลกัของชาติ 

 ข.  การพฒันาเสริมสร้างศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 

 ค.  ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ 

 ง.  การส่งเสริมความร่วมมือกบัต่างประเทศดา้นความมัน่คง 

ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 23. แนวทางการพฒันาความเช่ือมโยงดา้นการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ
อนุภูมิภาคาภายใตแ้ผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เป็น
ยทุธศาสตร์ท่ีเท่าใดวา่ดว้ยเร่ืองอะไร 

 ก.  ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาติเพื่อการพฒันาประเทศสู่ความมัง่คัง่ 

 ข.  ยทุธศาสตร์ท่ี 7  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

 ค.  ยทุธศาสตร์ท่ี 8 ยทุธศาสตร์การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยัและนวตักรรม 

 ง.  ยทุธศาสตร์ท่ี 10 ยทุธศาสตร์ความร่วมมือระหวา่งประเทศเพื่อการพฒันา 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 24.   ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นหลกัการในการขบัเคล่ือนแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 สู่การปฏิบติั 

 ก.  ยดึแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 เป็นกรอบทิศทางหลกัและแปลงสู่การปฏิบติัในระดบัต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้ง 

กบัสภาพภูมิสังคม 

 ข.  กระจายการพฒันาลงสู่พื้นท่ี โดยยดึหลกัการพฒันาพื้นท่ี ภารกิจ และการมีส่วนร่วม 

 ค.  ใชก้ลไกและเคร่ืองมือการพฒันาภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และส่ือมวลชนอยา่งบูรณาการ 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบข้อ ง. 
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ขอ้ 25. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่เป็นแนวทางขบัเคล่ือนแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 

 ก.  สร้างความรู้ความเขา้ใจใหทุ้กภาคส่วนตระหนกัถึงความสาํคญัและพร้อมเขา้ร่วมในการผลกัดนัแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 12 ไปสู่การปฏิบติั 

 ข.  ตั้งหน่วยวิจยั ฝีกอบรม และตรวจสอบมาตรฐานระบบติดตามและประเมินผล 

 ค.  สร้างความเช่ือมโยงระหวา่งแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ยทุธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนเฉพาะดา้น และ
แผนปฏิบติัการ 

 ง.  เพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผดิชอบการขบัเคล่ือนแผนฯ ท่ีชดัเจน 

ตอบข้อ 2. 

 

 

-------------------- 
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เจาะข้อสอบ การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวทิยา) 
1. ขอ้มูล “ถา้ฝนตกแลว้แดดจะออกเสมอ วนัน้ีแดดไม่ออก” ดงันั้นสรุปวา่ 
 1.  วนัน้ีฝนตก     2.  วนัน้ีฝนอาจจะตก 
 3.  วนัน้ีฝนไม่ตก    4.  ยงัสรุปแน่นอนไม่ได ้
 ตอบ 3.  วนันีฝ้นไม่ตก  

ขอ้มูล “ถา้ฝนตกแลว้แดดจะออกเสมอ วนัน้ีแดดไม่ออก” ดงันั้นสรุปวา่ 
ขอ้มูล  คาํถาม คาํตอบ 

เหตุ ผล ตรงขา้มผล ตรงขา้มเหตุ 
ถา้ฝนตก แลว้แดดจะออกเสมอ วนัน้ีแดดไม่ออก วนัน้ีฝนไม่ตก 
ขอ้มูลน้ีจึงสรุปวา่ วนัน้ีฝนไม่ตก 

2.   ขอ้มูล “ตน้ไมช่้วยใหพ้ื้นดินอุดมสมบูรณ์ ภาคอีสานไม่ค่อยมีตน้ไม”้ ดงันั้นสรุปวา่ 
 1.  ภาคอีสานเป็นทะเลทราย   2.  ภาคอีสานไม่อุดมสมบูรณ์  

3.  ภาคอีสานไม่ค่อยมีฝนตก   4.  ยงัสรุปแน่นอนไม่ได ้
 ตอบ 4.  ยงัสรุปแน่นอนไม่ได้ 

ขอ้มูล “ตน้ไมช่้วยใหพ้ื้นดินอุดมสมบูรณ์ ภาคอีสานไม่ค่อยมีตน้ไม”้ ดงันั้นสรุปวา่ 
ขอ้มูล  คาํถาม 

คาํตอบ 
เหตุ ผล ตรงขา้มเหตุ 

ตน้ไม ้ ช่วยใหพ้ื้นดินอุดมสมบูรณ์ ภาคอีสานไม่ค่อยมี
ตน้ไม ้

ยงัสรุปแน่นอน
ไม่ได ้

ขอ้มูลน้ีจึงไม่สามารถสรุปไดแ้น่ชดั 
3.    ขอ้มูล “สัตวเ์ล้ือยคลานทุกตวักินแมลง ออ๊ดก็กินแมลง” ดงันั้นสรุปวา่ 
 1.  ออ๊ดเป็นสัตวเ์ล้ือยคลาน   2.  ออ๊ดเป็นสัตว ์
 3.  ออ๊ดไม่ใช่สัตว ์    4.  ยงัสรุปแน่นอนไม่ได ้

ตอบ 4.  ยงัสรุปแน่นอนไม่ได้ 
ขอ้มูล “สัตวเ์ล้ือยคลานทุกตวักินแมลง ออ๊ดก็กินแมลง” ดงันั้นสรุปวา่ 

ขอ้มูล  คาํถาม 
คาํตอบ 

เหตุ ผล ผล 
สัตวเ์ล้ือยคลานทุกตวั กินแมลง ออ๊ดก็กินแมลง ยงัสรุปแน่นอน

ไม่ได ้
ขอ้มูลน้ีจึงไม่สามารถสรุปไดแ้น่ชดั 
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4.    ขอ้มูล “เงินเป็นโลหะ โลหะทุกชนิดเป็นของแขง็” ดงันั้นสรุปวา่ 
 1.  เงินเป็นของแขง็    2.  ของแขง็เป็นเงิน  

3.  เงินบางชนิดอาจไม่เป็นของแขง็  4.  ยงัสรุปแน่นอนไม่ได ้
 ตอบ 1.  เงินเป็นของแข็ง 

ขอ้มูล “เงินเป็นโลหะ โลหะทุกชนิดเป็นของแขง็” ดงันั้นสรุปวา่ 
(ตดัคาํท่ีเหมือนกนัคือ “โลหะ” ทิ้งไป) 
ขอ้มูลน้ีจึงสรุปวา่ เงินเป็นของแขง็ 

5.    ขอ้มูล “ถา้ฝนตกแลว้รถจะติด เชา้วนัน้ีฝนตก” ดงันั้นสรุปวา่ 
 1.  เชา้วนัน้ีรถไม่ติด 2.  เชา้วนัน้ีมรสุมเขา้ 3.  เชา้วนัน้ีรถติด 4.  ยงัสรุปแน่นอนไม่ได ้

ตอบ 3.  เช้าวนันี้รถติด 
ขอ้มูล “ถา้ฝนตกแลว้รถจะติด เชา้วนัน้ีฝนตก” ดงันั้นสรุปวา่ 

ขอ้มูล  คาํถาม คาํตอบ 
เหตุ ผล เหตุ ผล 

ถา้ฝนตก แลว้รถจะติด เชา้วนัน้ีฝนตก เชา้วนัน้ีรถติด 
ขอ้มูลน้ีจึงสรุปวา่ เชา้วนัน้ีรถติด 

6.    ขอ้มูล “ถา้ฝนตกแลว้ฉนัจะไม่ตากผา้ วนัน้ีฉนัตากผา้” ดงันั้นสรุปวา่ 
 1.  วนัน้ีฝนตก  2.  วนัน้ีฝนไม่ตก 3.  วนัน้ีซกัผา้  4.  ยงัสรุปแน่นอนไม่ได ้
 ตอบ 2.  วนันีฝ้นไม่ตก 

ขอ้มูล “ถา้ฝนตกแลว้ฉนัจะไม่ตากผา้ วนัน้ีฉนัตากผา้” ดงันั้นสรุปวา่ 
ขอ้มูล  คาํถาม คาํตอบ 

เหตุ ผล ตรงขา้มผล ตรงขา้มเหตุ 
ถา้ฝนตก แลว้ฉนัจะไม่ตากผา้ วนัน้ีฉนัตากผา้ วนัน้ีฝนไม่ตก 
ขอ้มูลน้ีจึงสรุปวา่ วนัน้ีฝนไม่ตก 
 

7.    ขอ้มูล “คนทุกคนถา้ประหยดัแลว้จะเป็นคนรวย วนัน้ีฉนัเป็นคนรวย” ดงันั้นสรุปวา่ 
 1.  วนัน้ีฉนัประหยดั    2.  วนัน้ีฉนัขยนัทาํงาน 
 3.  วนัน้ีฉนัขยนัทาํงานและประหยดั  4.  ยงัสรุปแน่นอนไม่ได ้
 ตอบ 4.  ยงัสรุปแน่นอนไม่ได้ 

ขอ้มูล “คนทุกคนถา้ประหยดัแลว้จะเป็นคนรวย วนัน้ีฉนัเป็นคนรวย” ดงันั้นสรุปวา่ 
โจทย ์  คาํถาม 

คาํตอบ 
เหตุ ผล ผล 
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คนทุกคนถา้ประหยดั แลว้จะเป็นคนรวย วนัน้ีฉนัเป็นคน
รวย 

ยงัสรุปแน่นอน
ไม่ได ้

ขอ้มูลน้ีจึงไม่สามารถสรุปไดแ้น่ชดั 
8.    ขอ้มูล “ถา้ฝนตกฉนัจะไม่ไปดูภาพยนตร์ วนัน้ีฉนัไปดูภาพยนตร์” ดงันั้นสรุปวา่ 
 1.  วนัน้ีฝนตก  2.  วนัน้ีฝนไม่ตก 3.  วนัน้ีฝนอาจจะตก 4.  ยงัสรุปแน่นอนไม่ได ้
 ตอบ 2.  วนันีฝ้นไม่ตก 

ขอ้มูล “ถา้ฝนตกฉนัจะไม่ไปดูภาพยนตร์ วนัน้ีฉนัไปดูภาพยนตร์” ดงันั้นสรุปวา่ 
ขอ้มูล  คาํถาม คาํตอบ 

เหตุ ผล ตรงขา้มผล ตรงขา้มเหตุ 
ถา้ฝนตก ฉนัจะไม่ไปดูภาพยนตร์ วนัน้ีฉนัไปดู

ภาพยนตร์ 
วนัน้ีฝนไม่ตก 

ขอ้มูลน้ีจึงสรุปวา่ วนัน้ีฝนไม่ตก 
9.    ขอ้มูล “ฤดูมรสุมทาํใหฝ้นตกหนกั ฝนตกหนกัทาํใหน้ํ้าท่วม แต่วนัน้ีนํ้าไม่ท่วม” ดงันั้นสรุปวา่ 
 1.  วนัน้ีเป็นฤดูมรสุม 2.  วนัน้ีเป็นฤดูฝน 3.  วนัน้ีไม่ใช่ฤดูมรสุม 4.  ยงัสรุปแน่นอนไม่ได ้

ตอบ 3.  วนันีไ้ม่ใช่ฤดูมรสุม 
ขอ้มูล “ฤดูมรสุมทาํใหฝ้นตกหนกั ฝนตกหนกัทาํใหน้ํ้าท่วม แต่วนัน้ีนํ้าไม่ท่วม” ดงันั้นสรุปวา่ 
ใหเ้ราตดัขอ้ความกลางท่ีเหมือนกนัคือขอ้ความ “ฝนตกหนกั” ทิ้งไป จะไดว้า่ 
ขอ้มูล “ฤดูมรสุมทาํใหน้ํ้าท่วม แต่วนัน้ีนํ้าไม่ท่วม” ดงันั้นสรุปวา่ 

ขอ้มูล  คาํถาม คาํตอบ 
เหตุ ผล ตรงขา้มผล ตรงขา้มเหตุ 

ฤดูมรสุม ทาํใหน้ํ้าท่วม แต่วนัน้ีนํ้าไม่ท่วม วนัน้ีไม่ใช่ฤดูมรสุม 
ขอ้มูลน้ีจึงสรุปวา่ วนัน้ีไม่ใช่ฤดูมรสุม 

10.    ขอ้มูล “อากาศเยน็เพราะฝนตก วนัน้ีอากาศไม่เยน็” ดงันั้นสรุปวา่ 
 1.  วนัน้ีแดดออก 2.  วนัน้ีฝนไม่ตก 3.  วนัน้ีไม่ใช่ฤดูฝน 4.  ยงัสรุปแน่นอนไม่ได ้
 ตอบ 2.  วนันีฝ้นไม่ตก 

ขอ้มูล “อากาศเยน็เพราะฝนตก วนัน้ีอากาศไม่เยน็” ดงันั้นสรุปวา่ 
ตอ้งเปล่ียนประโยคจากคาํวา่ “เพราะ” ใหเ้ป็นคาํวา่ “ทาํให้” ดงัน้ี 
ขอ้มูล “ฝนตกทาํให้อากาศเยน็ วนัน้ีอากาศไม่เยน็” 
ขอ้มูล “ฝนตกทาํให้อากาศเยน็ วนัน้ีอากาศไม่เยน็” ดงันั้นสรุปวา่ 

ขอ้มูล  คาํถาม คาํตอบ 
เหตุ ผล ตรงขา้มผล ตรงขา้มเหตุ 
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ฝนตก ทาํใหอ้ากาศเยน็ วนัน้ีอากาศไม่เยน็ วนัน้ีฝนไม่ตก 
ขอ้มูลน้ีจึงสรุปวา่ วนัน้ีฝนไม่ตก 

11.    ขอ้มูล “สมใจแก่กวา่สมชาย สมศรีอ่อนกวา่สมทรง สมทรงอ่อนกวา่สมชาย” ใครอายนุอ้ยท่ีสุด 
 1.  สมชาย  2.  สมศรี  3.  สมทรง  4.  สมใจ 
 ตอบ 2.  สมศรี 

เม่ือโจทยถ์ามวา่ ใครอายุนอ้ยท่ีสุด เราตอ้งตดั “คนท่ีมีอายมุากกวา่” ทิ้งไป 
“สมใจแก่กวา่สมชาย สมศรีอ่อนกวา่สมทรง สมทรงอ่อนกวา่สมชาย” = ตดั “สมใจ” ทิ้งไป 
“สมใจแก่กวา่สมชาย สมศรีอ่อนกวา่สมทรง สมทรงอ่อนกวา่สมชาย” = ตดั “สมทรง” ทิ้งไป 
“สมใจแก่กวา่สมชาย สมศรีอ่อนกวา่สมทรง สมทรงอ่อนกวา่สมชาย” = ตดั “สมชาย” ทิ้งไป 
ขอ้มูลน้ีจึงสรุปวา่ คนท่ีอายนุอ้ยท่ีสุดคือ “สมศรี” นัน่เอง 

12.    ขอ้มูล “ดาํสูงกวา่แดงและขาว แต่เต้ียกวา่เขียว” ใครสูงท่ีสุด 
 1.  ดาํ   2.  แดง   3.  ขาว   4.  เขียว 
 ตอบ 4.  เขียว 

เม่ือโจทยถ์ามวา่ ใครสูงท่ีสุด เราตอ้งตดั “คนท่ีเต้ียกวา่” ทิ้งไป 
ขอ้มูล “ดาํสูงกวา่แดงและขาว แต่เต้ียกวา่เขียว” = ตดั “แดง กบั ขาว” ทิ้งไป 
ขอ้มูล “ดาํสูงกวา่แดงและขาว แต่เต้ียกวา่เขียว” = ตดั “ดาํ” ทิ้งไปอีก 
ขอ้มูลน้ีจึงสรุปวา่ คนท่ีสูงท่ีสุดคือ “เขียว” นัน่เอง 

13.   ขอ้มูล “คนมีความรู้ทุกคนเป็นคนเก่ง คนเก่งบางคนเป็นคนดี” ดงันั้นสรุปไดว้า่ 
 1.  คนมีความรู้บางคนเป็นคนดี   2.  คนมีความรู้ทุกคนเป็นคนดี  

3.  คนดีบางคนเป็นคนมีความรู้   4.  คนดีทุกคนเป็นคนมีความรู้ 
 ตอบ 1.  คนมีความรู้บางคนเป็นคนดี 

เม่ือในโจทยมี์ทั้งคาํวา่ “ทุกคน” และ “บางคน” ตอ้งเลือกคาํตอบท่ีมีคาํวา่ “บางคน” อยูเ่ท่านั้น 
จากตวัเลือกทั้ง 4 ขอ้ จะเห็นวา่ขอ้ 2. และขอ้ 4. เป็นตวัเลือกท่ีผดิ...เพราะมีคาํวา่ “ทุกคน” อยู ่
เม่ือขอ้ความในโจทยบ์อกวา่ “คนมีความรู้ทุกคนเป็นคนเก่ง คนเก่งบางคนเป็นคนดี”  
จะไดว้า่ “คนมีความรู้ทุกคนเป็นคนเก่ง คนเก่งบางคนเป็นคนดี”  
                     (ตดัคาํตรงกลาง “คนเก่ง” ทิ้งไปเลย) 
และจะไดว้า่ “คนมีความรู้ทุกคนบางคนเป็นคนดี”  
                  (ตดัคาํวา่ “ทุกคน” ทิ้งไป) 
ขอ้มูลน้ีจึงสรุปวา่ คนมีความรู้บางคนเป็นคนดี 

14.   ขอ้มูล “คนไทยทุกคนเป็นคนดี คนดีบางคนเป็นคนรวย คนรวยบางคนเป็นคนใจบุญ”  
ดงันั้นสรุปวา่ 
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 1.  คนไทยทุกคนเป็นคนรวย   2.  คนไทยทุกคนเป็นคนใจบุญ  
3.  คนใจบุญบางคนเป็นคนไทย   4.  คนไทยบางคนเป็นคนใจบุญ 

 ตอบ 4.  คนไทยบางคนเป็นคนใจบุญ 
เม่ือในโจทยมี์ทั้งคาํวา่ “ทุกคน” และ “บางคน” ตอ้งเลือกคาํตอบท่ีมีคาํวา่ “บางคน” อยูเ่ท่านั้น 
จากตวัเลือกทั้ง 4 ขอ้ จะเห็นวา่ขอ้ 1. และขอ้ 2. เป็นตวัเลือกท่ีผดิ...เพราะมีคาํวา่ “ทุกคน” อยู ่
เม่ือขอ้ความในโจทยบ์อกวา่ “คนไทยทุกคนเป็นคนดี คนดีบางคนเป็นคนรวย คนรวยบางคนเป็นคนใจบุญ” 
จะไดว้า่ “คนไทยทุกคนเป็นคนดี คนดีบางคนเป็นคนรวย คนรวยบางคนเป็นคนใจบุญ”  
                        (ตดัคาํตรงกลาง “คนดี” และ “คนรวย” ทิ้งไปเลย) 
จะไดว้า่ “คนไทยทุกคนบางคนบางคนเป็นคนใจบุญ”  
              (ตดั “ทุกคน” ทิ้งไป) 
ขอ้มูลน้ีจึงสรุปวา่ คนไทยบางคนเป็นคนใจบุญ 

15.   ขอ้มูล “เด๋อยนือยูร่ะหวา่งดาํกบัแดง ดาํยนือยูร่ะหวา่งเด๋อกบัต๋อย ต๋อยยนือยูร่ะหวา่งดาํกบัดอน โดยท่ีทั้ง 5 คน 
ยนือยูใ่นแนวเดียวกนั” สรุปวา่ใครยนือยูต่รงกลาง 

 1.  เด๋อ   2.  ดาํ   3.  แดง   4.  ต๋อย 
 ตอบ 2.  ด า 

ขอ้มูล “เด๋อยนือยูร่ะหวา่งดาํกบัแดง ดาํยนือยูร่ะหวา่งเด๋อกบัต๋อย ต๋อยยนือยูร่ะหวา่งดาํกบัดอน โดยท่ีทั้ง 5 คน 
ยนือยูใ่นแนวเดียวกนั” สรุปวา่ใครยนือยูต่รงกลาง 
เม่ือมีคนยนือยู ่5 คนในแนวเดียวกนั โจทยต์อ้งการทราบวา่ใครยนือยูต่รงกลาง 

เด๋อยนือยูร่ะหวา่งดาํกบัแดง 
ดาํ เด๋อ แดง   

แดง เด๋อ ดาํ   

ดาํยนือยูร่ะหวา่งเด๋อกบัต๋อย 
ดาํ เด๋อ แดง   

แดง เด๋อ ดาํ ต๋อย  

ดาํยนือยูร่ะหวา่งเด๋อกบัต๋อย 
ดาํ เด๋อ แดง   

แดง เด๋อ ดาํ ต๋อย ดอน 
เม่ือเราจดัใหค้น 5 คน ยนืในแนวเดียวกนั จะไดต้าํแหน่งการยนืเรียงลาํดบัดงัน้ี 

แดง เด๋อ ดาํ ต๋อย ดอน 
ขอ้มูลน้ีจึงสรุปวา่ คนท่ียืนอยูต่รงกลางคือ “ดาํ” นัน่เอง 

16.   ขอ้มูล “ปลาบางชนิดบินไดอ้ยา่งนก ปลาไม่ใช่นกแต่ปลาเป็นสัตว”์ ดงันั้นสรุปวา่ 
 1.  ปลาเหมือนนก    2.  นกและปลาบินได ้  

3.  สัตวไ์ม่ใช่นกก็บินได ้   4.  ยงัสรุปแน่นอนไม่ได ้
 ตอบ 3.  สัตว์ไม่ใช่นกกบ็ินได้ 
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จากขอ้มูล “ปลาบางชนิดบินไดอ้ยา่งนก ปลาไม่ใช่นกแต่ปลาเป็นสัตว”์  
จะไดว้า่ “ปลาบางชนิดบินไดอ้ยา่งนก สัตวไ์ม่ใช่นก” 
และจะไดว้า่ “สัตวไ์ม่ใช่นก (ปลา) บางชนิดบินไดอ้ยา่งนก” = “สัตวไ์ม่ใช่นกก็บินได”้ 
ขอ้มูลน้ีจึงสรุปวา่ สัตวไ์ม่ใช่นกก็บินได ้

17.    ขอ้มูล “คนท่ีกินผกัทุกคนจะแขง็แรง แต่ฉนัไม่มีกินผกั” ดงันั้นสรุปวา่ 
 1.  ฉนัไม่แขง็แรง 2.  ฉนัไม่อ่อนแอ 3.  ฉนัตอ้งเป็นป่วย 4.  ยงัสรุปแน่นอนไม่ได ้
 ตอบ 4.  ยงัสรุปแน่นอนไม่ได้ 

ขอ้มูล “คนท่ีกินผกัทุกคนจะแขง็แรง แต่ฉนัไม่มีกินผกั” ดงันั้นสรุปวา่ 
ขอ้มูล  คาํถาม 

คาํตอบ 
เหตุ ผล ตรงขา้มเหตุ 

คนท่ีกินผกั ทุกคนจะแขง็แรง แต่ฉนัไม่กินผกั ยงัสรุปแน่นอน
ไม่ได ้

ขอ้มูลน้ีจึงไม่สามารถสรุปไดแ้น่ชดั 
18.    ขอ้มูล “ของทุกชนิดท่ีมีลกัษณะกลมเรียกวา่ลูกฟุตบอล ลูกรักบ้ีไม่มีลกัษณะกลม” ดงันั้นสรุปวา่ 
 1.  ลูกรักบ้ีเป็นลูกฟุตบอลชนิดหน่ึง  2.  ลูกรักบ้ีไม่ใช่ลูกฟุตบอล   

3.  ลูกรักบ้ีมีลกัษณะเบ้ียว   3.  ยงัสรุปแน่นอนไม่ได ้
 ตอบ 4.  ยงัสรุปแน่นอนไม่ได้ 

ขอ้มูล “ของทุกชนิดท่ีมีลกัษณะกลมเรียกวา่ลูกฟุตบอล ลูกรักบ้ีไม่มีลกัษณะกลม” ดงันั้นสรุปวา่ 
ขอ้มูล  คาํถาม 

คาํตอบ 
เหตุ ผล ผล 

ของทุกชนิด 
ท่ีมีลกัษณะกลม 

เรียกวา่ลูกฟุตบอล เรียกวา่ลูกฟุตบอล ยงัสรุปแน่นอน
ไม่ได ้

ขอ้มูลน้ีจึงไม่สามารถสรุปไดแ้น่ชดั 
19.    ขอ้มูล “คนจีนทุกคนขยนั นายขาวเป็นคนจีน” ดงันั้นสรุปวา่ 
 1.  นายขาวอาจเป็นคนขยนั   2.  นายขาวเป็นคนขยนั 
 3.  นายขาวจะตอ้งรวย    4.  ยงัสรุปแน่นอนไม่ได ้

ตอบ 2.  นายขาวเป็นขยนั 
ขอ้มูล “คนจีนทุกคนขยนั นายขาวเป็นคนจีน” จดัเรียงใหม่ไดว้า่ 
“นายขาวเป็นคนจีน คนจีนทุกคนขยนั” ดงันั้นสรุปวา่ นายขาวเป็นขยนั 

20.    ขอ้มูล “เมือง A ห่างจากเมือง B เท่ากบัเมือง C ห่างจากเมือง D แต่เมือง A ห่างจากเมือง C มากกวา่เมือง B 
ห่างจากเมือง D” ดงันั้นสรุปไดว้า่ 
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 1.  A ไป B เท่ากบั A ไป C   2.  B ไป D ไม่เท่ากบั A ไป C 
 3.  A ไป C ไม่เท่ากบั C ไป D   4.  ยงัสรุปแน่นอนไม่ได ้

ตอบ 2.  เมือง B ไปเมือง D ไม่เท่ากบัเมือง A ไปเมือง C 
ขอ้มูล “เมือง A ห่างจากเมือง B เท่ากบัเมือง C ห่างจากเมือง D”  จะไดว้า่ AB = CD 
ขอ้มูล “เมือง A ห่างจากเมือง C มากกวา่เมือง B ห่างจากเมือง D”  จะไดว้า่ AC  BD 
 
 
 
 
 
เม่ือขอ้มูลกาํหนดวา่ AC  BD  ดงันั้นสรุปไดว้า่ AC  BD นัน่เอง 

คาํสั่ง ขอ้สอบจะประกอบดว้ย 2 ส่วนดงัน้ี ส่วนท่ี 1 คือ ขอ้มูลท่ีกาํหนดให้ และส่วนท่ี 2 คือขอ้สรุป      ให้ศึกษา
ขอ้มูลท่ีกาํหนดให้ก่อน แล้วจึงอาศยัความรู้เฉพาะท่ีได้จากข้อมูลมาพิจารณาว่าขอ้สรุปใดสอดคล้องหรือ
ขอ้สรุปใดไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลขา้งตน้ 

21.    ขอ้มูล “สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงนํ้าส่วนนอ้ยเป็นสัตวท่ี์มีพิษ” 
ขอ้สรุปใดสอดคลอ้งกบัขอ้มูลขา้งตน้ 
1.  สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงนํ้านอ้ยมากเป็นสัตวท่ี์ไม่มีพิษ  
2.  สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงนํ้าบางตวัเป็นสัตวท่ี์มีพิษ 
3.  สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงนํ้าทุกตวัเป็นสัตวท่ี์ไม่มีพิษ  
4.  สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงนํ้าส่วนมากเป็นสัตวท่ี์มีพิษ 
ตอบ 2.   
สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงนํ้าบางตวัเป็นสัตวท่ี์มีพิษ 
ขอ้มูล “สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงนํ้าส่วนนอ้ยเป็นสัตวท่ี์มีพิษ” 

ขอ้มูล 
สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงนํ้าส่วนนอ้ย เป็นสัตวท่ี์มีพิษ 
 

สอดคลอ้งกบั 
สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงนํ้าบางตวั เป็นสัตวท่ี์มีพิษ 

22.    ขอ้มูล “คนไทยนอ้ยมากท่ีนบัถือศาสนาพุทธลทัธิชินโต” 
ขอ้สรุปใดสอดคลอ้งกบัขอ้มูลขา้งตน้ 
1.  คนไทยบางคนนบัถือศาสนาพุทธลทัธิชินโต 2.  ไม่มีคนไทยคนใดนบัถือศาสนาพุทธลทัธิชินโต 

A B 

C D 

A B 

C D 

AB = CD  และ  AC = BD AB = CD  และ  AC  BD 
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3.  คนไทยจาํนวนไม่มากนบัถือศาสนาพุทธลทัธิชินโต  
4.  คนไทยจาํนวนไม่นอ้ยนบัถือศาสนาพุทธลทัธิชินโต 
ตอบ 1.   
คนไทยบางคนนบัถือศาสนาพุทธลทัธิชินโต 
ขอ้มูล “คนไทยนอ้ยมากท่ีนบัถือศาสนาพุทธลทัธิชินโต” 

ขอ้มูล 
คนไทยนอ้ยมาก นบัถือศาสนาพุทธลทัธิชินโต 
 

สอดคลอ้งกบั 
คนไทยบางคน นบัถือศาสนาพุทธลทัธิชินโต 

23.    ขอ้มูล “ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและสามารถนาํไปดดัแปลง   เพื่อนาํไปใช้
ประโยชน์ได”้ 
ขอ้สรุปใดสอดคลอ้งกบัขอ้มูลขา้งตน้ 
1.  ส่ิงท่ีสามารถนาํไปดดัแปลงเพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติ  
2.  ส่ิงท่ีไม่สามารถนาํไปดดัแปลงเพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้ไม่ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติ 
3.  ส่ิงท่ีไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติ จะไม่สามารถนาํไปดดัแปลงเพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้  
4.  ส่ิงท่ีไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนาํไปดดัแปลงเพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้  
ตอบ 2.   
ส่ิงท่ีไม่สามารถนาํไปดดัแปลงเพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้ไม่ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติ 
ขอ้มูล “ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและสามารถนาํไปดดัแปลง    
เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ได”้ 

ขอ้มูล 
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงส่ิงท่ีสามารถนาํไปดดัแปลงเพื่อ

นาํไปใชป้ระโยชน์ได ้
สอดคลอ้งกบั 

ส่ิงท่ีไม่สามารถนาํไปดดัแปลงเพื่อนาํไปใช ้  
ประโยชน์ได ้

ไม่ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติ 

24.    ขอ้มูล “pepsin เป็นนํ้ายอ่ยในกระเพาะอาหารซ่ึงยอ่ยไดเ้ฉพาะโปรตีน เพื่อใหมี้โมเลกุลเล็กลง” 
ขอ้สรุปใดสอดคลอ้งกบัขอ้มูลขา้งตน้ 
1.  นํ้ายอ่ยในกระเพาะอาหารท่ีไม่สามารถยอ่ยโปรตีนได ้จะไม่ใช่นํ้ายอ่ย pepsin  
2.  นํ้ายอ่ยในกระเพาะอาหารท่ีไม่สามารถยอ่ยโปรตีนได ้จะเป็นนํ้ายอ่ย pepsin 
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3.  นํ้ายอ่ยในกระเพาะอาหารท่ีสามารถยอ่ยโปรตีนได ้จะเป็นนํ้ายอ่ย pepsin 
4.  นํ้ายอ่ยในกระเพาะอาหารท่ีสามารถยอ่ยโปรตีนได ้จะไม่ใช่นํ้ายอ่ย pepsin 
ตอบ 1.   
นํ้ายอ่ยในกระเพาะอาหารท่ีไม่สามารถยอ่ยโปรตีนได ้จะไม่ใช่นํ้ายอ่ย pepsin 
ขอ้มูล “pepsin เป็นนํ้ายอ่ยในกระเพาะอาหารซ่ึงยอ่ยไดเ้ฉพาะโปรตีน เพื่อใหมี้โมเลกุลเล็กลง”  

ขอ้มูล 
pepsin เป็นนํ้ายอ่ยในกระเพาะอาหาร ซ่ึงยอ่ยไดเ้ฉพาะโปรตีน 

สอดคลอ้งกบั 
นํ้ายอ่ยในกระเพาะอาหารท่ีไม่สามารถยอ่ย
โปรตีนได ้

จะไม่ใช่นํ้ายอ่ย pepsin 

25.    ขอ้มูล “สารท่ีตกตะกอนจะมีความสาํคญัต่อระบบนิเวศน์ เน่ืองจากแสงอาทิตยไ์ม่สามารถส่องผา่นลงสู่ใตน้ํ้า
ได ้สัตวน์ํ้าและพืชใตน้ํ้าบางชนิดตอ้งอาศยัแสงอาทิตยเ์พื่อการดาํรงชีพ นอกจากนั้น    นํ้าของสารท่ีตกตะกอน
ยงัไม่สามารถนาํไปใชเ้พื่อการบริโภคได”้ 
ขอ้สรุปใดสอดคลอ้งกบัขอ้มูลขา้งตน้ 
1.  สารท่ีไม่ตกตะกอนจะไม่มีความสาํคญัต่อระบบนิเวศน์  
2.  สารท่ีไม่ตกตะกอน แสงอาทิตยจ์ะสามารถส่องผา่นลงไปใตน้ํ้าได ้
3.  นํ้าท่ีสามารถนาํไปใชเ้พื่อการบริโภคไดต้อ้งไม่ใช่นํ้าของสารท่ีตกตะกอน  
4.  สัตวน์ํ้าและพืชใตน้ํ้าทุกชนิดไม่ตอ้งอาศยัแสงอาทิตยเ์พื่อการดาํรงชีวิต  
ตอบ 3.   
นํ้าท่ีสามารถนาํไปใชเ้พื่อการบริโภคไดต้อ้งไม่ใช่นํ้าของสารท่ีตกตะกอน 
ขอ้มูล “สารท่ีตกตะกอนจะมีความสาํคญัต่อระบบนิเวศน์ เน่ืองจากแสงอาทิตยไ์ม่สามารถส่องผา่นลงสู่ใตน้ํ้า
ได ้สัตวน์ํ้าและพืชใตน้ํ้าบางชนิดตอ้งอาศยัแสงอาทิตยเ์พื่อการดาํรงชีพ นอกจากนั้น  นํ้าของสารท่ีตกตะกอน
ยงัไม่สามารถนาํไปใชเ้พื่อการบริโภคได”้  

ขอ้มูล 
นํ้าของสารท่ีตกตะกอน ไม่สามารถนาํไปใชเ้พื่อการบริโภคได ้
สอดคลอ้งกบั 
นํ้าท่ีสามารถนาํไปใชเ้พื่อการบริโภคได ้ ตอ้งไม่ใช่นํ้าของสารท่ีตกตะกอน  

26.    ขอ้มูล “การปฏิบติัการใหค้วามช่วยเหลือเบ้ืองตน้หรือการรักษาพยาบาลขั้นแรกแก่ผูท่ี้ไดรั้บอุบติัเหตุหรือ
ผูป่้วยโดยปัจจุบนัทนัด่วนมีความสาํคญัและจาํเป็นมาก เพราะจะทาํใหช่้วยลดความร้ายแรงของอุบติัเหตุหรือ
การเจบ็ป่วยนั้น รวมทั้งยงัช่วยใหแ้พทยท์ราบสาเหตุและสามารถวนิิจฉยัไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว ถา้มีขอ้มูลจาก
ผูป้ฐมพยาบาล”  
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ขอ้สรุปใดสอดคลอ้งกบัขอ้มูลขา้งตน้ 
1.  การไม่รักษาพยาบาลขั้นแรกจะไม่ช่วยลดความร้ายแรงของอุบติัเหตุ 
2.  การไม่ใหค้วามช่วยเหลือเบ้ืองตน้จะทาํใหแ้พทยไ์ม่สามารถวนิิจฉยัไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว 
3.  แพทยท่ี์ไม่มีขอ้มูลจากผูป้ฐมพยาบาลจะไม่สามารถวนิิจฉยัไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว 
4.  แพทยไ์ม่สามารถวนิิจฉยัไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว ถา้ไม่มีขอ้มูลจากผูป้ฐมพยาบาล  
ตอบ 4.   
แพทยไ์ม่สามารถวนิิจฉยัไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว ถา้ไม่มีขอ้มูลจากผูป้ฐมพยาบาล 
ขอ้มูล “การปฏิบติัการใหค้วามช่วยเหลือเบ้ืองตน้หรือการรักษาพยาบาลขั้นแรกแก่ผูท่ี้ไดรั้บอุบติัเหตุหรือ
ผูป่้วยโดยปัจจุบนัทนัด่วนมีความสาํคญัและจาํเป็นมาก เพราะจะทาํใหช่้วยลดความร้ายแรงของอุบติัเหตุหรือ
การเจบ็ป่วยนั้น รวมทั้งยงัช่วยใหแ้พทยท์ราบสาเหตุและสามารถวนิิจฉยัไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว ถา้มีขอ้มูลจาก
ผูป้ฐมพยาบาล” 

ขอ้มูล 
ถา้มีขอ้มูลจากผูป้ฐมพยาบาล แพทยส์ามารถวนิิจฉยัไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว 
สอดคลอ้งกบั 
แพทยไ์ม่สามารถวนิิจฉยัไดถู้กตอ้งและ
รวดเร็ว 

ถา้ไม่มีขอ้มูลจากผูป้ฐมพยาบาล 

27.    ขอ้มูล “ประเทศไทยในปัจจุบนัจดัวา่เป็นรัฐท่ีรวมอาํนาจไวแ้ต่เพียงแห่งเดียว ทาํใหป้ระเทศไทย   มีลกัษณะ
การปกครองเป็นแบบรัฐเด่ียว นอกจากนั้นยงัมีลกัษณะกฎหมายเหมือนกนัทั้งประเทศ   ไม่มีการแบ่งอาํนาจใน
กิจการภายในประเทศให้แก่การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน”  
ขอ้สรุปใดสอดคลอ้งกบัขอ้มูลขา้งตน้ 
1.  รัฐท่ีไม่มีการรวมอาํนาจจะไม่ใช่ประเทศไทยในปัจจุบนั 
2.  การปกครองท่ีไม่ใช่แบบรัฐเด่ียวจะไม่ใช่ประเทศไทย 
3.  การปกครองท่ีเป็นแบบรัฐเด่ียวจะมีการรวมอาํนาจไวเ้พียงแห่งเดียว 
4.  ถา้มีการแบ่งอาํนาจใหก้ารบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินจะไม่ใช่ประเทศไทย  
ตอบ 3.   
การปกครองท่ีเป็นแบบรัฐเด่ียวจะมีการรวมอาํนาจไวเ้พียงแห่งเดียว 
ขอ้มูล “ประเทศไทยในปัจจุบนัจดัวา่เป็นรัฐท่ีรวมอาํนาจไวแ้ต่เพียงแห่งเดียว ทาํใหป้ระเทศไทย   มีลกัษณะ
การปกครองเป็นแบบรัฐเด่ียว นอกจากนั้นยงัมีลกัษณะกฎหมายเหมือนกนัทั้งประเทศ   ไม่มีการแบ่งอาํนาจใน
กิจการภายในประเทศให้แก่การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน” 

ขอ้มูล 
ประเทศไทยในปัจจุบนัจดัวา่เป็นรัฐท่ีรวม ทาํใหป้ระเทศไทยมีลกัษณะการปกครองเป็น
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อาํนาจไวแ้ต่เพียงแห่งเดียว แบบรัฐเด่ียว 
สอดคลอ้งกบั 

การปกครองท่ีเป็นแบบรัฐเด่ียว จะมีการรวมอาํนาจไวเ้พียงแห่งเดียว 
28.    ขอ้มูล “จากการศึกษาพบวา่ คนท่ีกินอาหารมากกวา่ 650 แคลลอร่ีต่อวนัทุกคนจะเป็นโรคอว้น     ร้อยละ 55 

ของคนท่ีเป็นโรคอว้นจะเป็นโรคเบาหวาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว”  
ขอ้สรุปใดไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลขา้งตน้ 
1.  คนท่ีกินอาหารมากกวา่ 650 แคลลอร่ีต่อวนับางคนจะไม่เป็นโรคอว้น 
2.  คนท่ีกินอาหารไม่มากกวา่ 650 แคลลอร่ีต่อวนัทุกคนจะไม่เป็นโรคอว้น 
3.  คนท่ีไม่เป็นโรคอว้นจะกินอาหารต่อวนัไม่มากกวา่ 650 แคลลอร่ี 
4.  คนท่ีเป็นโรคอว้นส่วนมากจะเป็นโรคเบาหวาน 
ตอบ 1.   
คนท่ีกินอาหารมากกวา่ 650 แคลลอร่ีต่อวนับางคนจะไม่เป็นโรคอว้น 
ขอ้มูล “จากการศึกษาพบวา่ คนท่ีกินอาหารมากกวา่ 650 แคลลอร่ีต่อวนัทุกคนจะเป็นโรคอว้น       
 ร้อยละ 55 ของคนท่ีเป็นโรคอว้นจะเป็นโรคเบาหวาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว” 

ขอ้มูล 
คนท่ีกินอาหารมากกวา่ 650 แคลลอร่ีต่อวนั
ทุกคน 

จะเป็นโรคอว้น 

ไม่สอดคลอ้งกบั 
คนท่ีกินอาหารมากกวา่ 650 แคลลอร่ีต่อวนั
บางคน 

จะไม่เป็นโรคอว้น 

29.    ขอ้มูล “แมต้ลาดอินโดจีนจะมีความตอ้งการสินคา้จากต่างประเทศในระดบัท่ีค่อนขา้งสูงแต่ประชาชน
โดยทัว่ไปกลบัมีกาํลงัซ้ือตํ่า การมุ่งขยายการส่งออกไปยงัตลาดอินโดจีนจึงอาจ       ไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร อยา่งไร
ก็ดีการท่ีประเทศอินโดจีนมีความตอ้งการเงินทุนจากต่างประเทศ  ในระดบัท่ีค่อนขา้งสูง เน่ืองจากอยูใ่นช่วง
ของการบูรณะโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นฐานในการพฒันาเศรษฐกิจและการคา้ของประเทศ 
ดงันั้นประเทศไทยในฐานะท่ีมีระดบัการพฒันาเศรษฐกิจสูงกวา่และมีท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ท่ีไดเ้ปรียบประเทศ
อ่ืน ๆ ในภูมิภาคอินโดจีน จึงน่าจะหาลู่ทางท่ีจะเขา้ไปแสวงประโยชน์ในภูมิภาคน้ีได ้แต่นกัธุรกิจไทยไม่
สามารถเขา้ไปลงทุนในภูมิภาคน้ีได ้เน่ืองจากการติดขดัในเร่ืองกฎหมายการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ”  
ขอ้สรุปใดไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลขา้งตน้ 
1.  แมต้ลาดอินโดจีนจะมีความตอ้งการสินคา้จากต่างประเทศในระดบัท่ีค่อนขา้งสูง แต่ประชาชน 
    กลบัมีกาํลงัซ้ือตํ่า 
2.  การท่ีประเทศอินโดจีนอยูใ่นช่วงของการบูรณะโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ทาํใหมี้ความ 
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    ตอ้งการเงินทุนจากต่างประเทศในระดบัท่ีค่อนขา้งสูง 
3.  การติดขดัในเร่ืองกฎหมายการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ เน่ืองจากนกัธุรกิจไทยไม่สามารถ 
    เขา้ไปลงทุนในภูมิภาคน้ีได ้
4.  ประเทศไทยน่าจะหาลู่ทางท่ีจะเขา้ไปแสวงประโยชน์ในภูมิภาคน้ีได ้เพราะมีระดบัการพฒันา 
    เศรษฐกิจสูงกวา่และมีท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ท่ีไดเ้ปรียบประเทศอ่ืน ๆ  
ตอบ 3.   
การติดขดัในเร่ืองกฎหมายการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ เน่ืองจากนกัธุรกิจไทย ไม่สามารถ   เขา้ไปลงทุน
ในภูมิภาคน้ีได ้
1. แมต้ลาดอินโดจีนจะมีความตอ้งการสินคา้จากต่างประเทศในระดบัท่ีค่อนขา้งสูง แต่ประชาชนกลบัมีกาํลงั
ซ้ือตํ่า 

ขอ้สรุปน้ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูล “แมต้ลาดอินโดจีนจะมีความตอ้งการสินคา้จากต่างประเทศในระดบัท่ี
ค่อนขา้งสูง แต่ประชาชนโดยทัว่ไปกลบัมีกาํลงัซ้ือตํ่า....” 
2.  การท่ีประเทศอินโดจีนอยูใ่นช่วงของการบูรณะโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ทาํใหมี้ความตอ้งการ
เงินทุนจากต่างประเทศในระดบัท่ีค่อนขา้งสูง 

ขอ้สรุปน้ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูล “.....อยา่งไรก็ดีการท่ีประเทศอินโดจีนมีความตอ้งการเงินทุนจาก
ต่างประเทศในระดบัท่ีค่อนขา้งสูง เน่ืองจากอยูใ่นช่วงของการบูรณะโครงสร้างพื้นฐาน       ทางเศรษฐกิจ....”  
4.  ประเทศไทยน่าจะหาลู่ทางท่ีจะเขา้ไปแสวงประโยชน์ในภูมิภาคน้ีได ้เพราะมีระดบัการพฒันาเศรษฐกิจสูง
กวา่และมีท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ท่ีไดเ้ปรียบประเทศอ่ืน ๆ   

ขอ้สรุปน้ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูล “.....ดงันั้นประเทศไทยในฐานะท่ีมีระดบัการพฒันาเศรษฐกิจสูงกว่า
และมีท่ีตั้ งทางภูมิศาสตร์ท่ีได้เปรียบประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคอินโดจีน จึงน่าจะหาลู่ทางท่ีจะเขา้ไปแสวง
ประโยชน์ในภูมิภาคน้ีได.้...” 
3.  การติดขดัในเร่ืองกฎหมายการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ เน่ืองจากนกัธุรกิจไทย ไม่สามารถเขา้ไป
ลงทุนในภูมิภาคน้ีได ้

ข้อสรุปน้ีไม่สอดคล้องกับข้อมูล “.....แต่นักธุรกิจไทยไม่สามารถเข้าไปลงทุนในภูมิภาคน้ีได ้
เน่ืองจากการติดขดัในเร่ืองกฎหมายการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ” 

 ขอ้มูล 
นกัธุรกิจไทยไม่สามารถเขา้ไปลงทุนใน
ภูมิภาคน้ีได ้

เน่ืองจากการติดขดัในเร่ืองกฎหมายการ
ส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ 

ไม่สอดคลอ้งกบั 
การติดขดัในเร่ืองกฎหมายการส่งเสริมการ
ลงทุนของภาครัฐ  

เ น่ืองจากนักธุรกิจไทยไม่สามารถเข้าไป
ลงทุนในภูมิภาคน้ีได ้
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30.    ขอ้มูล “ประเทศไทยเป็นสมาชิก W.T.O. ลาํดบัท่ี 59 ซ่ึงมีผลทาํใหป้ระเทศไทยจะไดรั้บประโยชน์จากการ
เปิดตลาดการคา้ทั้งจากการลดภาษีศุลกากรและการยกเลิกมาตรการท่ีมิใช่ภาษีศุลกากรของประเทศคู่คา้สาํคญั
ของไทย นอกจากน้ีประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก W.T.O. จะตอ้งปรับปรุงกฎระเบียบการคา้ให้
ชดัเจนรัดกุมและเป็นธรรมมากข้ึน โดยเฉพาะการปรับปรุงกระบวนการระงบัขอ้พิพาทซ่ึงเป็นประโยชน์แก่
ประเทศเล็ก ๆ  เช่นประเทศไทยท่ีจะไม่ถูกประเทศใหญ่ใชอ้าํนาจทางเศรษฐกิจบีบบงัคบัขา้งเดียว อีกขอ้หน่ึง
ท่ีประเทศสมาชิก W.T.O. ตอ้งนาํวธีิการประเมินราคาศุลกากรตามความตกลงของแกตตไ์ปใช ้ซ่ึงประเทศ
ไทยไดย้อมรับความตกลง มาร์ราเกซจดัตั้งองคก์รคา้โลกและมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ โดยจะเร่ิมใชว้ธีิการประเมิน
ศุลกากรตามความตกลงของแกตตใ์นอนาคตอนัใกลน้ี้”  
ขอ้สรุปใดไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลขา้งตน้ 
1.  ประเทศไทยจะไม่ไดรั้บประโยชน์จากการเปิดตลาดดา้นการคา้ ถา้ไม่ใช่ประเทศสมาชิก W.T.O. 
2.  ประเทศท่ีไม่ใช่สมาชิก W.T.O. ไม่ตอ้งนาํวธีิการประเมินราคาศุลกากรตามความตกลงของแกตตไ์ปใช ้
3.  ประเทศท่ีไม่ปรับปรุงกฎระเบียบการคา้ใหช้ดัเจนรัดกุมจะไม่ใช่ประเทศท่ีเป็นสมาชิก W.T.O. 
4.  ประเทศท่ีไม่ไดรั้บประโยชน์จากการลดภาษีศุลกากรจะไม่ใช่ประเทศสมาชิก W.T.O. 
ตอบ 2.  
ประเทศท่ีไม่ใช่สมาชิก W.T.O. ไม่ตอ้งนาํวธีิการประเมินราคาศุลกากรตามความตกลงของแกตต ์ ไปใช้ 

ใหเ้รานาํตวัเลือกทั้ง 4 ขอ้ มาตรวจสอบดูจะเห็นวา่ มีคาํวา่ “ไม่ใช่ประเทศสมาชิก W.T.O” อยู่
ดา้นหลงั 3 ขอ้ แต่มีคาํวา่ “ไม่ใช่ประเทศสมาชิก W.T.O” อยูด่า้นหนา้เพียง 1 ขอ้ ดงัน้ี  
1. ประเทศไทยจะไม่ไดรั้บประโยชน์จากการเปิดตลาดดา้นการคา้ ถา้ไม่ใช่ประเทศสมาชิก W.T.O. 
2.  ประเทศท่ีไม่ใช่สมาชิก W.T.O. ไม่ตอ้งนาํวธีิการประเมินราคาศุลกากรตามความตกลงของ    
     แกตตไ์ปใช ้
3.  ประเทศท่ีไม่ปรับปรุงกฎระเบียบการคา้ใหช้ดัเจนรัดกุมจะไม่ใช่ประเทศท่ีเป็นสมาชิก W.T.O. 
4.  ประเทศท่ีไม่ไดรั้บประโยชน์จากการลดภาษีศุลกากรจะไม่ใช่ประเทศสมาชิก W.T.O. 

ตวัเลือกในขอ้ 1. ขอ้ 3. กบัขอ้ 4. มีคาํวา่ “ไม่ใช่ประเทศสมาชิก W.T.O.” อยูด่า้นหลงัเหมือนกนั
หมด จึงผดิพร้อมกนัหมดทุกขอ้ 

ส่วนตวัเลือกขอ้ 2. มีคาํวา่ “ประเทศท่ีไม่ใช่สมาชิก W.T.O.” อยูด่า้นหนา้เพียงขอ้เดียว      จึงถูกตอ้ง
แต่เพียงขอ้เดียวครับ (ก็มนัเหลือตวัเลือกเดียวน่ีครับพี่นอ้ง) 

31. ถา้ฝนตก ฉนัจะไม่ไปดูภาพยนตร์วนัน้ีฉนัไปดูภาพยนตร์ดงันั้นสรุปไดว้า่ 
 ก. วนัน้ีฝนตก   ข. วนัน้ีฝนไม่ตก  ค. วนัน้ีฝนอาจจะไม่ตก  ง. ยงัสรุปแน่นอนไม่ได ้
ตอบ ข. เพราะถา้ฝนตก ฉนัจะไมไ้ปดูภาพยนตร์วนัน้ีฉนัไปดูภาพยนตร์ดงันั้นสรุปไดว้า่วนัน้ีฝนไม่ตก 
32.  ดาํเป็นคนซ่ือ ดาํเป็นครู สรุปไดว้า่ 
 ก. ครูเป็นคนซ่ือ   ข. คนซ่ือเป็นครู  ค. ครูบางคนเป็นคนซ่ือ  ง. ยงัสรุปแน่นอนไม่ได ้
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ตอบ ง. ยงัสรุปแน่นอนไม่ได ้เพราะไม่มีความสัมพนัธ์ตามหลกัตรรกศาสตร์ 
33.  ถา้ใครพลาดรถขบวนแรกแลว้จะมาสอนสาย ครูมาสอบท่ีโรงเรียนสาย สรุปไดว้า่ 
 ก. ครูพลาดรถขบวนแรก  ข. ครูมารถส่วนตวั ค. ครูต่ืนสายอีกแลว้  ง. ยงัสรุปแน่นอนไม่ได ้
ตอบ ง. เพราะยงัสรุปแน่นอนไม่ได ้
34.  อากาศเยน็เพราะฝนตก วนัน้ีอากาศไม่เยน็ ฉะนั้น 
 ก. วนัน้ีแดดออก  ข. วนัน้ีฝนไม่ตก  ค. วนัน้ีไม่ใช่ฤดูฝน  ง. ยงัสรุปแน่นอนไม่ได ้
ตอบ ข. เพราะฝนตกทาํใหอ้ากาศเยน็ วนัน้ีอากาศไม่เยน็ แสดงวา่วนัน้ีฝนไม่ตก 
35.  ครอบครัวน้ีคุณพอ่เป็นทหารเรือ คุณแม่อยูบ่า้น ลูกๆ เขา้โรงเรียนแลว้ทุกคน สรุปไดว้า่ 
 ก. คุณพอ่รับราชการ     ข. คุณแม่เป็นแม่บา้น 
 ค. คุณพอ่เป็นหวัหนา้ครอบครัว    ง. ยงัสรุปแน่นอนไม่ได ้
ตอบ ง. เพราะยงัสรุปแน่นอนไม่ได ้
36. ทุกคนท่ีทาํงานอยูใ่นบริษทั A เป็นเพื่อนของดาํ แดงทาํงานในห้องตรงขา้ม ขาวเป็นเพื่อนรักของดาํ ขาวทาํงานอยู่
ในบริษทั A ดาํไม่มีเพื่อนอยูใ่นหอ้งตรงขา้มเลย ฉะนั้น 
 ก. ดาํเป็นเพื่อนของแดง     ข. แดงเป็นเพี่อนของขาว 
 ค. ขาวเป็นเพื่อนของดาํ     ง. ยงัสรุปแน่นอนไม่ได ้
ตอบ ค. เพราะทุกคนท่ีทาํงานอยูบ่ริษทั A เป็นเพื่อนของดาํ ขาวทาํงานอยูใ่นบริษทั A ของดาํ ฉะนั้น ขาว 
เป็นเพื่อนของดาํ 
37.  คนมีความรู้ทุกคนเป็นคนเก่ง คนเก่งบางคนเป็นคนดี สรุปไดว้า่ 
 ก. คนดีบางคนเป็นคนมีความรู้    ข. คนมีความรู้ทุกคนเป็นคนดี 
 ค. คนมีความรู้บางคนเป็นคนดี    ง. ยงัสรุปแน่นอนไม่ได ้
ตอบ ค. เพราะคนมีความรู้ทุกคนเป็นคนเก่ง คนเก่งบางคนเป็นคนดี ฉะนั้น คนมีความรู้บางคนเป็นคนดี 
38.  นายแดงมีลูกสามคน ลูกนายแดงคนหน่ึงเป็นตาํรวจ นายขาวเป็นลูกนายแดงและไม่ไดเ้ป็นครู ฉะนั้น 
 ก. นายขาวเป็นตาํรวจ     ข. นายแดงมีลูกชายคนหน่ึง 
 ค. นายแดงไมลู่กเป็นครูเลย    ง. ยงัสรุปแน่นอนไม่ได ้
ตอบ ง. เพราะยงัสรุปแน่นอนไม่ได ้
 

------------------------------------ 
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เจาะข้อสอบ การสรุปเหตุผล 
                                                                                 

       การสรุปเหตุผลแบบเงื่อนไข 
              
                             ถ้า     A    แล้ว     B                     
                                                                                           

                             1.   ถาม     A    ตอบ    B    

                             2.   ถาม   A    ตอบ   สรุปแน่นอนไม่ได้ 

                             3.   ถาม     B    ตอบ   สรุปแน่นอนไม่ได้ 

                             4.   ถาม   B    ตอบ    A 
                                                 

                             หมายเหตุ     เรียกว่า นิเสธ (ตรงกันข้าม)  

 
   ตัวอย่าง ถ้าฝนตก  ฉันจะไม่ไปเที่ยว  แต่ฉันไปเที่ยว  ฉะนั้น   
                  1.  ฝนตก               2.  ฝนไม่ตก  3.  ฉันพกร่ม           4.  สรุปแน่นอนไม่ได้ 
 ตอบ  2 
 แนวคิด         ถ้า  ฝนตก  ฉันจะไม่ไปเที่ยว 
                                    (A)           (B) 
                 ถาม  ฉันไปเที่ยว  ตอบ  ฝนไม่ตก 
                                       (B)                (A) 
    การสรุปเหตุผลแบบอ่ืนๆ 
                                                                 

   ตัวอย่าง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์เลือดอุ่น  แมวเลี้ยงลูกด้วยนม  ฉะนั้น   
                  1.  แมวเป็นสัตว์เลือดอุ่น                         2.  แมวไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
                  3.  แมวเป็นสัตว์สี่ขา                              4.  สรุปแน่นอนไม่ได้ 
 ตอบ  1 
 แนวคิด   โจทย์ลักษณะนี้วาดแผนภาพประกอบการพิจารณา  ได้ดังนี้  
                         
                                                                จากแผนภาพ  สรุปได้ว่า 
                                                                แมวเป็นสัตว์เลือดอุ่น 
                   
                               

    
ตัวอย่าง คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  นายพิภพนับถือศาสนาพุทธ  ฉะนั้น   
                  1.  นายพิภพเป็นคนไทย                          2.  นายพิภพไม่ใช่คนไทย 
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                  3.  นายพิภพชอบท าบุญ               4.  สรุปแน่นอนไม่ได้ 

 ตอบ  4 

 แนวคิด    โจทย์ลักษณะนี้วาดแผนภาพประกอบการพิจารณา  ได้ดังนี้  
                                                                                     

 

                                                                                        

 

                                                                 

 

 

 
  นายพิภพนับถือศาสนาพุทธ  นั่นคือ  นายพิภพอาจเป็นคนไทยหรือไม่ใช่คนไทยก็ได้ 
  ดังนั้น  จึงสรุปแน่นอนไม่ได้ 
                                             

   ตัวอย่าง ด าสูงกว่าแดง  แดงสูงกว่าขาว  เขียวสูงกว่าแดง  และเขียวเตี้ยกว่าด า  ฉะนั้นใครสูงที่สุด    
                  1.  เขียว              2.  ขาว   3.  แดง              4.  ด า 
 ตอบ  1 
 แนวคิด    โจทย์ลักษณะการเปรียบเทียบ  เช่น  สูงกว่า  เก่งกว่า  ดีกว่า  รวยกว่า  สวยกว่า ฯลฯ 
                  จากโจทย์  จะได้ว่า  เขียวสูงที่สุด 
   ตัวอย่าง กบรักนก  นกรักไก่  ไก่รักปลา  ฉะนั้น    
                  1.  กบรักปลา                           2.  นกรักปลา 
                  3.  ไก่ไม่ชอบกบ                4.  สรุปแน่นอนไม่ได้ 
 ตอบ  4 
 แนวคิด    ความรัก  ความชอบ  ความเกลียด ฯลฯ  ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ 
                                                                       

               
                                                   

แบบทดสอบการสรุปเหตุผล 
                                                 

  1. คนไม่ท างานเลยทุกคนเป็นคนเกียจคร้าน  สมศักดิ์เป็นคนท างาน  ดังนั้น 
     1.  สมศักดิ์เป็นคนเกียจคร้าน   2.  สมศักดิ์ไม่เป็นคนเกียจคร้าน 

 3.  สมศักดิ์เป็นท างานและขยัน   4.  สรุปแน่นอนไม่ได้ 

  2. ถ้าสายใจสอบบรรจุรับราชการได้  สายใจจะซื้อบ้าน  แตส่ายใจสอบบรรจุรับราชการไม่ได้  ฉะนั้น 
     1.  สายใจเปลี่ยนใจไปซื้อรถ    2.  สายใจขอเงินพ่อซื้อบ้าน 

 3.  สายใจไม่ซื้อบ้าน    4.  สรุปแน่นอนไม่ได้ 
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  3. คนจีนทุกคนเป็นคนประหยัด  คนประหยัดทุกคนเป็นคนมีเงิน  คนมีเงินส่วนมากประกอบธุรกิจค้าขาย 
 นายเฮงเป็นคนมีเงิน  ดังนั้น 
     1.  นายเฮงเป็นคนจีน    2.  นายเฮงเป็นคนประหยัด 

 3.  นายเฮงประกอบธุรกิจค้าขาย   4.  สรุปแน่นอนไม่ได้                       

  4. สัตว์ทุกชนิดออกลูกเป็นตัว  สุกรออกลูกเป็นตัวเหมือนกัน  ฉะนั้น 
     1.  สุกรเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง    2.  สุกรเป็นสัตว์สี่ขา 

 3.  สุกรเป็นสัตว์ออกลูกเป็นตัว   4.  สรุปแน่นอนไม่ได้         

  5. นกทุกชนิดบินได้  หงส์หยกบินไม่ได้  ฉะนั้น 
     1.  หงส์หยกเป็นนกชนิดหนึ่ง   2.  หงส์หยกไม่ใช่นก 

 3.  หงส์หยกเป็นสัตว์ปีก    4.  สรุปแน่นอนไม่ได้ 

  6. ยาเสพติดเป็นสิ่งให้โทษ  สุราเป็นยาเสพติด  ดังนั้น 
     1.  ยาเสพติดคือสุรา    2.  สิ่งให้โทษทุกชนิดเป็นยาเสพติด 

 3.  สุราเป็นสิ่งให้โทษ    4.  สรุปแน่นอนไม่ได้ 

7. แร้งไม่ใช่นก  นกไม่ใช่สัตว์กินเนื้อ  ฉะนั้น 
     1.  แร้งเป็นสัตว์กินเนื้อ    2.  มีนกบางชนิดเป็นสัตว์เลี้ยงกินเนื้อ 

 3.  มีนกบางชนิดเป็นสัตว์เลี้ยงกินเนื้อ  4.  สรุปแน่นอนไม่ได้ 

  8. ถ้าใช้ยาสระผมนี้สักหนึ่งสัปดาห์  เส้นผมจะไม่หลุดร่วง  แต่วิชัยเส้นผมหลุดร่วง  ฉะนั้น 
     1.  วิชัยไม่ใช้ยาสระผมนี้    2.  วิชัยใช้ยังไม่ถึงสัปดาห์ 

 3.  วิชัยเส้นผมไม่แข็งแรง    4.  สรุปแน่นอนไม่ได้ 

  9. ถ้าฝนไม่ตก  ผมจะไปหาหล่อน  วันนี้ผมไปหาหล่อน  ฉะนั้น 
     1.  วันนี้ผมคิดถึงหล่อน    2.  วันนี้ฝนไม่ตก 

 3.  ผมพกร่มไปด้วย    4.  สรุปแน่นอนไม่ได้ 

10. คนที่กินผักร่างกายจะแข็งแรง  แต่ฉันไม่กินผัก  ฉะนั้น 
     1.  ฉันไม่แข็งแรง     2.  ฉันแข็งแรง 

 3.  ฉันป่วย     4.  สรุปแน่นอนไม่ได้ 

11. นาย ก  เป็นครูใหญ่โรงเรียนประถม  นาย ข  เป็นครูน้อยโรงเรียนประถม  ฉะนั้น 
     1.  นาย ก  เป็นครูโรงเรียนเดียวกับนาย ข  2.  นาย ก  มีเงินเดือนมากกว่านาย ข 

 3.  นาย ก  และนาย ข  เป็นครูเหมือนกัน  4.  สรุปแน่นอนไม่ได้                                                                                                  

12. ปูแก่กว่าปลา  ปอยอ่อนกว่าเปรม  เปรมอ่อนกว่าปู  ใครอายุน้อยที่สุด 
     1.  ป ู      2.  ปลา 

 3.  ปอย      4.  เปรม   

13. ของทุกชนิดที่มีลักษณะกลมเราเรียกว่าลูกบอล  ลูกเกลี้ยงไม่กลม  ฉะนั้น 
     1.  ลูกเกลี้ยงไม่ใช่ลูกบอล    2.  ลูกเกลี้ยงเป็นทรงรี 
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 3.  ลูกเกลี้ยงคือลูกบอลชนิดหนึ่ง     4.  สรุปแน่นอนไม่ได้                                              

14. เลขคู่ทุกตัวหารด้วย  2  ลงตัว  13  เป็นเลขคู่  ฉะนั้น 
     1.  13  เป็นเลขคี ่     2.  13  หารด้วย  2  ลงตัว 

 3.  13  หารด้วย  2  ไม่ลงตัว   4.  สรุปแน่นอนไม่ได้                                                                    

15. เพชรราคาแพงเพราะเป็นของหายาก  ทับทิมราคาแพง  ดังนั้น 
     1.  พลอยหายาก     2.  เพชรแพงกว่าพลอย 

 3.  เพชรหายากกว่าพลอย    4.  สรุปแน่นอนไม่ได้ 
                                                   

เฉลยแบบทดสอบการสรุปเหตุผล 
                                                 

  1. ตอบ  4 
 แนวคิด จากสิ่งที่ก าหนดให้วาดแผนภาพประกอบได้ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                                                     

                                    คนเกียจคร้าน         คนไม่เกียจคร้าน           
                                    คนไม่ท างาน                          
                                                     
 
 
                     สมศักดิ์เป็นคนท างาน  นั่นคือ  สมศักดิ์อาจเป็นคนเกียจคร้านหรือไม่เกียจคร้านก็ได้ 
   ดังนั้น  สรุปแน่นอนไม่ได้ 
2. ตอบ  4 
 แนวคิด  จากโจทย์   ถ้า  สายใจสอบบรรจุรับราชการได้  สายใจจะซ้ือบ้าน 
                                                      (A)                             (B) 
                   แต ่ สายใจสอบบรรจุรับราชการไม่ได้  ฉะนั้น  สรุปแน่นอนไม่ได้ 
                                                         (A)                 
  3. ตอบ  4 
 แนวคิด จากสิ่งที่ก าหนดให้วาดแผนภาพประกอบได้ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                                                     

                                                 คนมีเงิน                   
                                               คนประหยัด                                                

                                                  คนจีน                                    

              

 
                  วงประกอบธุรกิจค้าขายอาจจะตัดถึงวงคนจีนดังรูป  หรือตัดถึงวงคนประหยัด   
                     หรือตัดเฉพาะวงคนมีเงิน 

ประกอบธุรกิจค้าขาย 
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   นายเฮงเป็นคนมีเงินแทนด้วย    จากแผนภาพจะเห็นว่าเป็นไปได้หลายกรณี 
   ดังนั้น   จึงสรุปแน่นอนไม่ได้    
  4. ตอบ  4     
 แนวคิด จากสิ่งที่ก าหนดให้วาดแผนภาพประกอบได้ดังนี้ 
                                        ออกลูกเป็นตัว 

                                              สัตว์                       
                                                                               สุกรออกลูกเป็นตัว   
                   
                                                                                                                                         

                จากแผนภาพจะเห็นว่า  สุกรอาจจะเป็นสัตว์หรือไม่ใช่สัตว์ก็ได้                                            
  5. ตอบ  2     
 แนวคิด จากสิ่งที่ก าหนดให้วาดแผนภาพประกอบได้ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                                                     

                                            บินได้           บินไม่ได้ 

                                              นก            หงส์หยก                  
                                                                                   
                                   

   หงส์หยกบินไม่ได้  ดังนั้น  หงส์หยกไม่ใช่นก 
  6. ตอบ  3     
 แนวคิด จากสิ่งที่ก าหนดให้วาดแผนภาพประกอบได้ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                                                     

                                                        สิ่งให้โทษ  

                                                       ยาเสพติด                          

                                                           สุรา   
                                          
                                                                                                

                 สุราเป็นยาเสพติด  ดังนั้น  สุราเป็นสิ่งให้โทษ                                                
  7. ตอบ  4     
 แนวคิด จากสิ่งที่ก าหนดให้วาดแผนภาพประกอบได้ดังนี้ 
                                                                                     

                                   แร้ง        นก                           สัตว์กินเนื้อ     
                                                              หรือ                                
                                     สัตว์กินเนื้อ                               แร้ง           นก 

                                                  

                 แร้งไม่ใช่นก  นกไมใ่ช่สัตว์กินเนื้อ  จะเห็นว่าแร้งอาจเป็นสัตว์กินเนื้อหรือไม่กินเนื้อก็ไม่ 
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   ฉะนั้น   จึงสรุปแน่นอนไม่ได้                                               
  8. ตอบ  1 
 แนวคิด  จากโจทย์   ถ้า  ใช้ยาสระผมนี้สักหนึ่งสัปดาห์  เส้นผมจะไม่หลุดร่วง 
                                                      (A)                             (B) 
                   แต ่ วิชัยเส้นผมหลุดร่วง  ฉะนั้น  วิชัยไม่ใช้ยาสระผมนี้ 
                                                 (B)                               (A)                                                  
  9. ตอบ  4 
 แนวคิด  จากโจทย์   ถ้า  ฝนไม่ตก  ผมจะไปหาหล่อน 
                                           (A)              (B) 
                   วันนี้  ผมไปหาหล่อน  ฉะนั้น  สรุปแน่นอนไม่ได ้
                                                 (B)                                                 
10. ตอบ  4 
 แนวคิด  จากโจทย์   คนที่กินผัก  ร่างกายจะแข็งแรง 
                                        (A)               (B) 
                   แต่  ฉันไม่กินผัก  ฉะนั้น  สรุปแน่นอนไม่ได้ 
                                             (A) 
11. ตอบ  3 
 แนวคิด  นาย ก  และนาย ข  เป็นครูเหมือนกัน 
                                                                                         

12. ตอบ  3     
 แนวคิด จากสิ่งที่ก าหนดให้วาดแผนภาพประกอบได้ดังนี้ 
                                                                                                

                                     ปู 

                                                       ปลา 

                                                      เปรม 

                                                       ปอย 
  ดังนั้น  ปอยอายุน้อยที่สุด                                           
13. ตอบ  4     
 แนวคิด จากสิ่งที่ก าหนดให้วาดแผนภาพประกอบได้ดังนี้ 
                                           ลูกบอล        ไม่ใช่ลูกบอล 

                                          ของกลม                             
                                                                                                  
 
   ลูกเกลี้ยงไม่กลม  ฉะนั้น  ลูกเกลี้ยงอาจเป็นลูกบอลหรือไม่ใช่ลูกบอลก็ได้ 
                                                                                         

 

ปแูก่กวา่ปลา 

ปอยออ่นกวา่เปรม 

เปรมออ่นกวา่ป ู  
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14. ตอบ  2     
 แนวคิด จากสิ่งที่ก าหนดให้วาดแผนภาพประกอบได้ดังนี้ 
                                                    หารดว้ย 2 ลงตัว  

                                                          เลขคู่                          

                                                            13  
                                          
                                                                                                

                 13  เป็นเลขคู่  ฉะนั้น  13  หารด้วย  2  ลงตัว 
                                                                                         

15. ตอบ  4 

 แนวคิด  จากโจทย์              เพชรราคาแพง  เพราะ  เป็นของหายาก 

  เปลี่ยนใหม่ดังนี้      ถ้า  เป็นของหายาก  แล้ว  ราคาแพง 
                                                          (A)                     (B) 
                       แต ่ ทับทิมราคาแพง  ฉะนั้น  สรุปแน่นอนไม่ได้ 
                                                          (B)  
     
-------------------------------------------- 
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เจาะข้อสอบ อุปมาอุปไมย 
ค าช้ีแจง ใหพ้ิจารณาวา่ คาํแรกมีความสัมพนัธ์กบัคาํท่ี 2. อยา่งไร แลว้หาคาํท่ี 3. จะตอ้งเขา้คู่กบัคาํใดจึงมีความสัมพนัธ์
เช่นเดียวกบัคาํคู่แรก 
ตวัอยา่ง  มืด : สวา่ง ::   ?  :  ? 
   ก. ดาํ : ขาว     ข. ทุกข ์: โศก 
   ค. ความเลว : ความชัว่    ง. แหง้แลง้ : กนัดาร 
 ตอบ ก. เพราะ คาํแรกมีความสัมพนัธ์กบัคาํท่ี 2. มีความหมายในลกัษณะท่ีตรงกนัขา้ม คือ มืด # สวา่ง จึงเลือก ตาํ 
# ขาว  
1.  เกียจคร้าน  :  ลาํบาก     ::   ?  :  ? 
           ก.  คน  :  สวย     ข.  ครู  :  นกัเรียน 
   ค.  ขยนั  :  เศรษฐี    ง.  โกง  :  ถูกจบั 
 ตอบ  ง.                เกียจคร้านทาํใหล้าํบาก                โกงทาํใหถู้กจบั 
 
                                  เกียจคร้าน  :  ลาํบาก               โกง  :  ถูกจบั 
2.  เบ่ือ  :  ทิ้ง   ::   ?  :  ?   
           ก.  รัก  :  รัง     ข.  อม  :  บว้น 
   ค.  สุข  :  ทุกข ์     ง.  ขยนั  :  สาํเร็จ 
  ตอบ  ง.    เบ่ือ  :  ทิ้ง   ::   ขยนั  :  สาํเร็จ     
          คาํหลงัเป็นผลท่ีตามมาจากคาํหนา้ 
3.  ครู  :  ศึกษาศาสตร์   ::   ?  :  ? 
           ก.  ศิลปิน  :  ศิลปศาสตร์    ข.  อยัการ  :  นิติศาสตร์ 
   ค.  ตาํรวจ  :  รัฐศาสตร์    ง.  นกัธุรกิจ  :  เศรษฐศาสตร์ 
  ตอบ  ข.  
                               ครูตอ้งจบศึกษาศาสตร์              อยัการตอ้งจบนิติศาสตร์ 
 
                                  ครู  :  ศึกษาศาสตร์              อยัการ  :  นิติศาสตร์ 
4.  แกรนิต  :  หิน   ::   ?  :  ? 
           ก.  สุนขั  :  สัตวเ์ล้ียง    ข.  โปรตีน  :  เน้ือสัตว ์
   ค.  ไนโตรเจน  :  ก๊าซ    ง.  วติามิน  :  แคลเซียม 
  ตอบ  ค.            แกรนิตเป็นหินชนิดหน่ึง         ไนโตรเจนเป็นก๊าซประเภทหน่ึง 
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                                  แกรนิต  :  หิน                   ไนโตรเจน  :  ก๊าซ 
5.  ไหม  :  ไนล่อน   ::   ?  :  ? 
           ก.  ธรรมชาติ  :  สังเคราะห์   ข.  ไทย  :  ญ่ีปุ่น 
   ค.  เส้ือผา้  :  ถุงเทา้    ง.  ทางการ  :  ไม่เป็นทางการ 
 ตอบ  ก.                             ไหมผลิตจากธรรมชาติ       
 
                                  ไหม  :  ไนล่อน                   ธรรมชาติ  :  สังเคราะห์ 
 
                                                       ไนล่อนผลิตจากการสังเคราะห์ 
6.  นํ้าเงิน  :  เขียว   ::   ?  :  ? 
           ก.  เหลือง  :  แดง    ข.  แดง  :  ส้ม 
   ค.  แดง  :  เขียว     ง.  นํ้าเงิน  :  แดง 
  ตอบ  ข.        เขียวเกิดจากการผสมระหวา่งนํ้าเงินกบัเหลือง 
 
                                         นํ้าเงิน  :  เขียว 
                          ส้มเกิดจากการผสมระหวา่งแดงกบัเหลือง 
 
                                            แดง  :  ส้ม                      
7.  ลิตร  :  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร   ::   ?  :  ? 
           ก.  เกวยีน  :  ถงั     ข.  ตนั  :  กิโลกรัม 
   ค.  แกลลอน  :  ออนซ์    ง.  เซนติเมตร  :  เมตร 
  ตอบ  ข.      1 ลิตร เท่ากบั 1,000 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร         1 ตนั เท่ากบั 1,000 กิโลกรัม 
 
                                ลิตร  :  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร                     ตนั  :  กิโลกรัม 
8.  เส้น  :  จุด   ::   พื้นท่ี  :  ? 
           ก.  คณิตศาสตร์  ข.  เส้น   ค.  ระยะ  ง.  ปริมาตร 
  ตอบ  ข.             เส้นเกิดจากจุด              พื้นท่ีเกิดจากเส้น 
 
                                  เส้น  :  จุด               พื้นท่ี  :  เส้น 
9.  ขด  :  วง   ::   ?  :  ? 
           ก.  ดึง  :  ขึง     ข.  ผง  :  ขยุ 
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   ค.  ผกู  :  ดึง     ง.  ขีด  :  รอย 
  ตอบ  ง.                ขดเป็นวง                   ขีดเป็นรอย 
 
                                  ขด  :  วง               ขีด  :  รอย 
10.  ประภาคาร  :  ทะเล   ::   ?  :  ? 
           ก.  อากาศ  :  เรือ    ข.  เสาโทรเลข  :  พื้นดิน 
   ค.  เสาอากาศ  :  คลอง    ง.  แม่นํ้า  :  กระแสนํ้า 
  ตอบ  ข.            ประภาคารติดตั้งอยูท่ี่ทะเล            เสาโทรเลขติดตั้งอยูท่ี่พื้นดิน 
 
                                  ประภาคาร  :  ทะเล               เสาโทรเลข  :  พื้นดิน 
11.  ยงุ  :  ไขเ้ลือดออก   ::   ?  :  ? 
           ก.  อหิวาตกโรค  :  ทอ้งร่วง   ข.  แมลงสาบ  :  วณัโรค 
   ค.  เช้ือรา  :  ไขห้วดั    ง.  สุนขั  :  โรคกลวันํ้า 
  ตอบ  ง.          ยงุเป็นพาหะของโรคไขเ้ลือดออก       สุนขัเป็นพาหะของโรคกลวันํ้า 
 
                                    ยงุ  :  ไขเ้ลือดออก                 สุนขั  :  โรคกลวันํ้า 
12.  เบรก  :  รถยนต ์  ::   ?  :  ? 
           ก.  จอ๊กก้ี  :  มา้     ข.  นกัคิด  :  นกัทาํ 
   ค.  สติ  :  คน     ง.  หวัเทียน  :  จานจ่าย 
  ตอบ  ค.            เบรกหยดุการเคล่ือนท่ีของรถ         สติหยุดการกระทาํของคน 
 
                                    เบรก  :  รถยนต ์                    สติ  :  คน 
13. จิตรกร  :  สตูดิโอ   ::   ?  :  ? 
            ก.  พยาบาล  :  หอ้งฉุกเฉิน   ข.  ชาวประมง  :  เรือ 
   ค.  ตาํรวจ  :  หอ้งขงั    ง.  ผูพ้ิพากษา  :  ศาล 
  ตอบ  ง.         สถานท่ีทาํงานของจิตรกรคือสตูดิโอ       สถานท่ีทาํงานของผูพ้ิพากษาคือศาล 
 
                                    จิตรกร  :  สตูดิโอ                     ผูพ้ิพากษา  :  ศาล 
14. นาฬิกา  :  เวลา   ::   ?  :  ? 
           ก.  ปฏิทิน  :  เดือน    ข.  เทอร์โมมิเตอร์  :  อุณหภูมิ 
   ค.  ไมบ้รรทดั  :  น้ิว    ง.  เคร่ืองชงันํ้าหนกั  :  ส่วนสูง 
  ตอบ  ข.                   นาฬิกาบอกเวลา                  เทอร์โมมิเตอร์บอกอุณหภูมิ 
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                                    นาฬิกา  :  เวลา               เทอร์โมมิเตอร์  :  อุณหภูมิ 
15. เกลือ  :  โซเดียมคลอไรด ์  ::   ?  :  ? 
           ก.  ไฮโดรเจน  :  บอลลูน   ข.  โมเลกุล  :  อะตอม 
   ค.  สารละลาย  :  โซดา    ง.  เหล็ก  :  เหล็กกลา้ 
  ตอบ  ข.             โซเดียมคลอไรดเ์ป็นส่วนประกอบของเกลือ  
     
                                       เกลือ  :  โซเดียมคลอไรด ์  
                              อะตอมเป็นส่วนประกอบของโมเลกุล   
   
                                       โมเลกุล  :  อะตอม       
16.  ซ่ือสัตย ์ :  หลอกลวง   ::   ?  :  ? 
            ก.  ยากจน  :  อดทน    ข.  อ่อนโยน  :  แขง็กระดา้ง 
   ค.  กลา้หาญ  :  พา่ยแพ ้    ง.  ชยัชนะ  :  อุปสรรค 
  ตอบ  ข.   ซ่ือสัตย ์ :  หลอกลวง   ::   อ่อนโยน  :  แขง็กระดา้ง    
        คาํหนา้กบัคาํหลงัเป็นคาํตรงกนัขา้มกนั 
17. ช่างก่ออิฐ  :  กาํแพง   ::   ?  :  ? 
           ก.  นกัประพนัธ์  :  บทกว ี   ข.  นายแพทย ์ :  คนไข ้
   ค.  สถาปนิก  :  บา้น    ง.  เกษตรกร  :  กสิกรรม 
  ตอบ  ก.                ช่างก่ออิฐสร้างกาํแพง               นกัประพนัธ์สร้างบทกว ี  
 
                                 ช่างก่ออิฐ  :  กาํแพง             นกัประพนัธ์  :  บทกว ี  
18. ผา้ไหม  :  ส่ิงทอ   ::   ?  :  ? 
           ก.  เทียน  :  ความสวา่ง    ข.  พวงมาลยั  :  รถยนต ์
   ค.  ทุเรียน  :  ผลไม ้    ง.  พดัลม  :  ความเยน็ 
  ตอบ  ค.            ผา้ไหมเป็นส่ิงทอประเภทหน่ึง       ทุเรียนเป็นผลไมช้นิดหน่ึง 
 
                                     ผา้ไหม  :  ส่ิงทอ                ทุเรียน  :  ผลไม ้
19.  ฟ้าร้อง  :  ฟ้าแลบ   ::   ?  :  ? 
           ก.  ฟ้าผา่  :  ไฟไหม ้    ข.  โทรศพัท ์ :  ไฟฉาย 
   ค.  โทรศพัท ์ :  แผน่เสียง   ง.  วทิย ุ :  จดหมาย 
  ตอบ  ข.                                        เสียง       
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                                  ฟ้าร้อง  :  ฟ้าแลบ                  โทรศพัท ์ :  ไฟฉาย 
 
                                                                        แสง 
20  หนงัสือ  :  วารสาร   ::   ?  :  ? 
          ก.  โทรทศัน์  :  วทิย ุ    ข.  วนัทาํงาน  :  วนัหยดุ 
   ค.  รถส่วนตวั  :  รถประจาํทาง   ง.  พอ็กเก็ตบุค๊  :  ไทยรัฐ 
  ตอบ  ค.                     หนงัสือและรถส่วนตวัออกตามสะดวก       
 
                                  หนงัสือ  :  วารสาร                  รถส่วนตวั  :  รถประจาํทาง 
                                                          วารสารและรถประจาํทางออกตามเวลา 
21.  ยิม้  :  หวัเราะ   ::   ?  :  ? 
          ก.  ร้อน  :  เดือด     ข.  หนาว  :  แขง็ 
   ค.  ร้าว  :  แตก     ง.  หยด  :  ไหล 
  ตอบ  ค.             ยิม้ขั้นต่อไปคือหวัเราะ          ร้าวขั้นต่อไปคือแตก 
 
                                  ยิม้  :  หวัเราะ               ร้าว  :  แตก 
22.  เสือ  :  ชมพ ู  ::   ?  :  ? 
           ก.  แมว  :  ดาํ     ข.  สุนขั  :  ขาว 
   ค.  นก  :  แดง     ง.  โค  :  ม่วง 
  ตอบ  ง.        เสือ  :  ชมพ ู  ::   โค  :  ม่วง     (สีของสัตวเ์ป็นไปไม่ได)้ 
23.  วงรี  :  ส่วนโคง้   ::   ?  :  ? 
           ก.  สามเหล่ียม  :  ส่ีเหล่ียม   ข.  มุม  :  เส้นตรง 
   ค.  รูปเหล่ียม  :  พื้นท่ี    ง.  ลูกบอล  :  วงกลม 
  ตอบ  ข.            ส่วนโคง้ประกอบเป็นวงรี          เส้นตรงประกอบเป็นมุม 
 
                                   วงรี  :  ส่วนโคง้                 มุม  :  เส้นตรง 
24.  สถานีขนส่ง  :  ผูโ้ดยสาร   ::   ?  :  ? 
           ก.  โรงเรียน  :  ครู    ข.  สถานีตาํรวจ  :  ผูร้้าย 
   ค.  โรงพยาบาล  :  หมอ    ง.  มหาวทิยาลยั  :  นกัศึกษา 
  ตอบ  ง.         ผูโ้ดยสารรับบริการจากสถานีขนส่ง       นกัศึกษารับบริการจากมหาวทิยาลยั 
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                                สถานีขนส่ง  :  ผูโ้ดยสาร               มหาวทิยาลยั  :  นกัศึกษา 
25.  กล่ิน  :  ฆานประสาท   ::   ?  :  ? 
           ก.  ดม  :  สัมผสั     ข.  เสียง  :  โสตประสาท 
   ค.  รส  :  อร่อย     ง.  จกัษุ  :  ภาพ 
  ตอบ  ข.        ฆานประสาทคือประสาทท่ีรับรู้เก่ียวกบักล่ิน 
 
                                     กล่ิน  :  ฆานประสาท     
                          โสตประสาทคือประสาทท่ีรับรู้เก่ียวกบัเสียง 
 
                                     เสียง  :  โสตประสาท 
26.  เคร่ืองเทศ  :  อาหาร   ::   ?  :  ? 
           ก.  เล่นสาํนวน  :  การสนทนา   ข.  เคร่ืองปรุง  :  นํ้าปลา 
   ค.  ช่ือเสียง  :  โชคลาภ    ง.  เกลือ  :  พริกไทย 
  ตอบ  ก.        เคร่ืองเทศทาํให้อาหารมีรสชาติ        เล่นสาํนวนทาํใหก้ารสนทนามีรสชาติ 
 
                                เคร่ืองเทศ  :  อาหาร                เล่นสาํนวน  :  การสนทนา 
27.  มหาสมุทร  :  อ่าว   ::   ?  :  ? 
           ก.  ทะเล  :  แม่นํ้า    ข.  นํ้าทะเล  :  นํ้า 
   ค.  เกาะ  :  คาบสมุทร    ง.  ทวปี  :  คาบสมุทร 
  ตอบ  ง.         ส่วนริมของมหาสมุทรคืออ่าว         ส่วนริมของทวปีคือคาบสมุทร 
 
                               มหาสมุทร  :  อ่าว                 ทวปี  :  คาบสมุทร 
28  จมูก  :  ใบหนา้   ::   ?  :  ? 
           ก.  หนา้ต่าง  :  ประตู    ข.  ลูกบิด  :  ประตู 
   ค.  แหวน  :  น้ิว     ง.  เล็บ  :  มือ 
  ตอบ  ข.           จมูกยืน่ออกจากใบหนา้            ลูกบิดยืน่ออกจากประตู 
 
                                 จมูก  :  ใบหนา้                  ลูกบิด  :  ประตู 
29.  เมิน  :  หลีกเล่ียง   ::   ?  :  ? 
           ก.  ปิด  :  เปิด     ข.  วจิารณ์  :  วพิากษ ์
   ค.  สนใจ  :  ทุ่มเท    ง.  ส่งเสียง  :  ตะโกน 
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 ตอบ  ค.      เมิน  :  หลีกเล่ียง   ::   สนใจ  :  ทุ่มเท    
                        คาํหนา้และคาํหลงั มีความหมายไปในทิศทางเดียวกนั  แต่มีความรุนแรงแตกต่างกนั 
30.  ประตู  :  หนา้ต่าง   ::   ?  :  ? 
           ก.  ลอ้  :  รถยนต ์    ข.  นกัเรียน  :  ครู 
   ค.  หอ้งนอน  :  บา้น    ง.  โบสถ ์ :  ศาลา 
  ตอบ  ง.          ประตูและหนา้ต่างเป็นส่วนประกอบของบา้น (ไม่มีชีวติ) 
 
                                              ประตู  :  หนา้ต่าง      
                               โบสถแ์ละศาลาเป็นส่วนประกอบของวดั (ไม่มีชีวติ) 
 
                                                โบสถ ์ :  ศาลา 
 

------------------------------ 
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เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560  ตราไว้เมื่อวนัที่เท่าใด 
 1.  1  เมษายน  2560   2.  3  เมษายน  2560   3.  6  เมษายน  2560   4.  9  เมษายน  2560   
ตอบ  3.  แนวคิด   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ตราไว้ ณ วนัที ่ 6  เมษายน  2560   
2. อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย  พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อ านาจน้ันทางข้อใด 
 1.  รัฐสภา   2.  คณะรัฐมนตรี  3.  ศาล   4.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา   3  วรรคแรก  อาํนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษตัริยผ์ูท้รงเป็นประมุข 
ทรงใช้อ านาจน้ันทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนูญ 
3. ข้อใด  มีความหมายถึง “สิทธิ”  ตาม รัฐธรรมนูญฯ 
 1.  ภาวะท่ีบุคคลมีอิสระในอนัท่ีจะกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการตามความปรารถนาของตน 
 2.  อาํนาจท่ีกฎหมายรับรองและคุม้ครองใหแ้ก่บุคคลในอนัท่ีจะกระทาํการหรืองดเวน้การกระทาํการ เพื่อ
ประโยชน์อนัพึงมีพึงไดข้องตน 
 3.  ถูกทั้งขอ้ 1. และ 2. 
 4.  อาํนาจท่ีบุคคลจะกระทาํส่ิงใดก็ไดต้ามความปรารถนา  โดยไม่จาํตอ้งดูวา่กฎหมายใหอ้าํนาจไวห้รือไม่ก็ตาม 
ตอบ  2.    แนวคิด   หลกัรัฐธรรมนูญ  สิทธิ (Right)  หมายถึง อาํนาจท่ีกฎหมายรับรองและคุม้ครองใหแ้ก่บุคคลในอนั
ท่ีจะกระทาํการหรืองดเวน้การกระทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อประโยชน์อนัพึงมีพึงไดข้องตน   
4. ข้อใด  มีความหมายถึง “เสรีภาพ”  ตาม รัฐธรรมนูญฯ 
 1.  ภาวะท่ีบุคคลมีอิสระในอนัท่ีจะกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการตามความปรารถนาของตน 
 2.  อาํนาจท่ีกฎหมายรับรองและคุม้ครองใหแ้ก่บุคคลในอนัท่ีจะกระทาํการหรืองดเวน้การกระทาํการ เพื่อ
ประโยชน์อนัพึงมีพึงไดข้องตน 
 3.  ถูกทั้งขอ้ 1. และ 2. 
 4.  อาํนาจท่ีบุคคลจะกระทาํส่ิงใดก็ไดต้ามความปรารถนา  โดยไม่จาํตอ้งดูวา่กฎหมายใหอ้าํนาจหรือหา้มไว้
หรือไม่ก็ตาม 
ตอบ  1.  แนวคิด   หลกัรัฐธรรมนูญ  “เสรีภาพ” (Liberty)  หมายถึง  ภาวะท่ีบุคคลมีอิสระในอนัท่ีจะกระทาํการหรือ
งดเวน้กระทาํการตามความปรารถนาของตน  โดยไม่ถูกแทรกแซงหรือครอบงาํจากบุคคลอ่ืน 
5. ในฐานะที่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  กฎหรือข้อบังคับ  หรือการกระท าใด ทีข่ัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ บทบัญญตัิหรือการกระท าน้ันมเีป็นอย่างไร 
 1.  โมฆะ  2.  เป็นอนัใชบ้งัคบัมิได ้ 3.  โมฆียะ  4.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา   5  วรรคแรก   รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบญัญติัใดของกฎหมาย  
กฎหรือขอ้บงัคบั หรือการกระทาํใด ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ  บทบญัญติัหรือการกระทาํนั้น  เป็นอันใช้บังคับ 
มิได้ 
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6.      เมื่อไม่มีบทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนูญนีบ้ังคับแก่กรณใีดให้กระท าการน้ันหรือวินิจฉัยกรณีน้ันไปตามกรณข้ีอใด   
 1.  ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 2.  ตามหลกักฎหมายทัว่ไป 
 3.  ตามกฎหมายท่ีใกลเ้คียงอยา่งยิง่ 
 4.  ตามรัฐธรรมนูญต่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิกตอบ  1.   แนวคิด   มาตรา  5   วรรคสอง  เม่ือไม่มี
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ีบงัคบัแก่กรณีใด ใหก้ระทาํการนั้นหรือวนิิจฉยักรณีนั้นไป  ตามประเพณกีารปกครอง
ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
7. บุคคลซ่ึงได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระท าความผดิอาญาของบุคคลอืน่ 
ย่อมมีสิทธิตามข้อใด 
 1.  ยอ่มมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการเยยีวยาจากรัฐตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

2.  ยอ่มมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการช่วยเหลือจากรัฐตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 3.  ถูกทั้งขอ้ 1. และ 2. 
 4.  ไม่มีสิทธิใดๆ นอกจากการดาํเนินการร้องทุกขห์รือฟ้องคดีตามกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  25   วรรคส่ี   บุคคลซ่ึงไดรั้บความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการ
กระทาํความผดิอาญาของบุคคลอ่ืน   ย่อมมีสิทธิทีจ่ะได้รับการเยยีวยา หรือ ช่วยเหลอืจากรัฐตามทีก่ฎหมายบัญญัติ 
8. การตรากฎหมายทีม่ีผลเป็นการจ ากดัสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ข้อใด 
 1.  หลกันิติธรรม     2.  เง่ือนไขท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ 
 3.  ความตอ้งการของบุคคลส่วนใหญ่ในประเทศ 4.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา   26  วรรคแรก  การตรากฎหมายท่ีมีผลเป็นการจาํกดัสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตอ้งเป็นไป
ตาม  เง่ือนไขทีบ่ัญญตัิไว้ในรัฐธรรมนูญ 
9. บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา  เว้นแต่ได้กระท าตามข้อใด 
 1.  ไดก้ระทาํการอนักฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลาท่ีกระทาํนั้นบญัญติัเป็นความผดิ 
 2.  ไดก้ระทาํการอนักฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลาท่ีกระทาํนั้นบญัญติัเป็นความผดิและกาํหนดโทษไว ้
 3.  ไดก้ระทาํการอนักฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลาท่ีกระทาํนั้นบญัญติัเป็นความผดิและกาํหนดโทษไว ้และโทษท่ีจะ
ลงแก่บุคคลนั้นจะหนกักวา่โทษท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลาท่ีกระทาํความผิดมิได ้

4.  ไดก้ระทาํการอนักฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลาท่ีกระทาํนั้นบญัญติัเป็นความผดิและกาํหนดโทษไว ้และโทษท่ีจะ
ลงแก่บุคคลนั้นจะหนกักวา่โทษท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลาท่ีกระทาํความผิดก็ไดต้อบ   3.   แนวคิด   
มาตรา   29  วรรคแรก  บุคคลไม่ตอ้งรับโทษอาญา เวน้แต่ไดก้ระทาํการอนักฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลาท่ีกระทาํนั้นบญัญติั
เป็นความผดิและกาํหนดโทษไว ้ และโทษท่ีจะลงแก่บุคคลนั้นจะหนกักวา่โทษท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลา
ท่ีกระทาํความผดิมิได ้
10. ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยเป็นอย่างไร 
 1.  เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ     2.  ไม่มีความผดิ 
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 3.  ไม่ไดก้ระทาํการอนัเป็นความผดิ   4.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา   29  วรรคสอง  ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไวก่้อนวา่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไม่มีความผดิ 
11. ตามหลกัรัฐธรรมนูญฯ  การน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์  จะกระท าได้หรือไม่  เหตุผลตามข้อใดถูกต้อง
ทีสุ่ด 
 1.  กระทาํได ้ ต่อเม่ือมีความจาํเป็นและมีเหตุอนัสมควร 
 2.  กระทาํไม่ไดเ้ลย  เพราะเป็นสิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวั 
 3.  กระทาํมิได ้  เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีตราข้ึนเพียงเท่าท่ีจาํเป็นเพื่อประโยชน์
สาธารณะ 
 4.  กระทาํมิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีตราข้ึนเพื่อประโยชน์ในทางคดีของศาล
เท่านั้น 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา   32  วรรคสอง   การกระทาํอนัเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหน่ึง 
หรือการนาํขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชป้ระโยชน์ไม่วา่ในทางใด ๆ จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายทีต่ราขึน้เพยีงเท่าทีจ่ าเป็นเพือ่ประโยชน์สาธารณะ 
12. บุคคลย่อมมเีสรีภาพในการแสดงความคดิเห็น การพดู การเขียน การพมิพ์ การโฆษณา และการส่ือความหมายโดย
วธีิอืน่ การจ ากดัเสรีภาพดังกล่าวจะกระท ามิได้   เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามข้อใด 
 1.  บทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีตราข้ึนเฉพาะเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ เพื่อคุม้ครองสิทธิหรือเสรีภาพของ
บุคคลอ่ืน  

2.  เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกนัสุขภาพของประชาชน 
 3.  ถูกทั้งขอ้ 1. และ 2.  
 4.  บุคคลยอ่มมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ี  จะออกกฎหมายใดๆ เพื่อเป็นการจาํกดั
เสรีภาพนั้นๆ ไม่ไดเ้ลย 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  34   วรรคแรก  บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพดู การเขียน การพิมพ ์การ
โฆษณา และการส่ือความหมายโดยวธีิอ่ืน การจาํกดัเสรีภาพดงักล่าวจะกระทาํมิได ้เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญตัิแห่งกฎหมายทีต่ราขึน้เฉพาะเพือ่รักษาความมั่นคงของรัฐ เพือ่คุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอืน่ เพือ่
รักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือเพือ่ป้องกันสุขภาพของประชาชน 
13. ตามหลกัรัฐธรรมนูญฯ  บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิตามข้อใด 
 1.  ไดรั้บทราบและเขา้ถึงขอ้มูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามท่ีกฎหมาย
บญัญติั 
 2.  เสนอเร่ืองราวร้องทุกขต่์อหน่วยงานของรัฐและไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว 
 3.  ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผดิเน่ืองจากการกระทาํหรือการละเวน้การกระทาํของขา้ราชการ พนกังาน หรือ
ลูกจา้งของหน่วยงานของรัฐ 
 4.  ถูกทุกขอ้ 
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ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา   41  บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
(1) ไดรั้บทราบและเขา้ถึงขอ้มูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามท่ีกฎหมาย

บญัญติั 
(2)  เสนอเร่ืองราวร้องทุกขต่์อหน่วยงานของรัฐและไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว 
(3)  ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผดิเน่ืองจากการกระทาํหรือการละเวน้การกระทาํของขา้ราชการ พนกังาน หรือ

ลูกจา้งของหน่วยงานของรัฐ 
14. ข้อใดกล่าวผดิ  เกีย่วกบัเสรีภาพในการชุมนุม 
 1.  บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ 
 2.  การจาํกดัเสรีภาพในการชุมนุมจะกระทาํมิไดไ้ม่วา่กรณีใดๆ 
 3.  บุคคลอาจถูกจาํกดัเสรีภาพในการชุมนุมได ้ เพื่อเป็นการรักษาความมัน่คงของรัฐ 
 4.  ไม่มีขอ้ใดผดิ 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  44   บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ 

การจาํกดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทาํมิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีตราข้ึน
เพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ ความปลอดภยัสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือเพื่อ
คุม้ครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
15. บุคคลตามข้อใด  มสิีทธิได้รับความช่วยเหลอืที่เหมาะสมจากรัฐตามทีก่ฎหมายบัญญัติ 
 1.  บุคคลซ่ึงมีอายเุกิน  50 ปี  และเป็นผูพ้ิการ 
 2.  บุคคลซ่ึงมีอายเุกิน  60 ปี  และไม่มีรายไดเ้พียงพอแก่การยงัชีพ 
 3.  บุคคลซ่ึงมีอายเุกิน  60 ปี  ทุกกรณี 
 4.  บุคคลซ่ึงมีอายเุกิน  70 ปี  ทุกกรณี 

ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา   48  วรรคสอง  บุคคลซ่ึงมีอายุเกนิหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยงัชีพ และ
บุคคลผูย้ากไร้ยอ่มมีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
16. ตามหลกัรัฐธรรมนูญฯ  บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพือ่ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้  ดังน้ัน  หากทราบว่ามีการกระท าดังกล่าว บุคคลน้ันย่อมมีสิทธิร้องต่อ 
หน่วยงานใด  เพือ่ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวนิิจฉัยส่ังการให้เลกิการกระท าดังกล่าวได้ต่อไป 
 1.  อยัการสูงสุด  2.  ผูต้รวจการแผน่ดิน 3.  รัฐสภา  4.  นายกรัฐมนตรี 
ตอบ  1.  แนวคิด   มาตรา   49  วรรคแรก และวรรคสอง   บุคคลจะใชสิ้ทธิหรือเสรีภาพเพื่อลม้ลา้งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขมิได ้

ผูใ้ดทราบวา่มีการกระทาํตามวรรคหน่ึง ยอ่มมีสิทธิร้องต่อ  อยัการสูงสุด  เพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวนิิจฉยั
สั่งการใหเ้ลิกการกระทาํดงักล่าวได ้
17. จากข้อ 16.  หากบุคคลหรือหน่วยงานน้ันๆ  มีค าส่ังไม่รับด าเนินการภายในกีว่นั   นับแต่วนัทีไ่ด้รับค าร้องขอ   ผู้
ร้องขอจะยืน่ค าร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญกไ็ด้ 
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 1.  7  วนั  2.  15  วนั  3.  30  วนั  4.  60  วนั 
ตอบ  2.   แนวคิด   มาตรา   49  วรรคสาม   ในกรณีท่ีอยัการสูงสุดมีคาํสั่งไม่รับดาํเนินการตามท่ีร้องขอ หรือไม่
ดาํเนินการภายใน   สิบห้าวัน  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํร้องขอ ผูร้้องขอจะยืน่คาํร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได ้
18. รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลากี่ปี   ตั้งแต่ก่อนวยัเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย 
 1.  10  ปี  2.  11  ปี  3.  12  ปี  4.  13  ปี 
ตอบ  3.   แนวคิด   มาตรา  54   วรรคแรก  รัฐตอ้งดาํเนินการใหเ้ด็กทุกคนไดรั้บการศึกษา  เป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่
ก่อนวยัเรียนจนจบการศึกษาภาคบงัคบัอยา่งมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
19. ข้อใดกล่าวผดิ เกีย่วกบัหน้าที่ของรัฐ 
 1.  รัฐตอ้งเปิดเผยขอ้มูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ 
 2.  รัฐไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค  ใหฐ้านะของผูบ้ริโภคและผูผ้ลิตมีฐานะเสมอกนัทางกฎหมาย 
โดยหา้มรัฐแทรกแซงหรือให้ขอ้มูลในดา้นการทาํสัญญาหรืออ่ืนใดต่อผูบ้ริโภค 
 3.  รัฐตอ้งรักษาไวซ่ึ้งคล่ืนความถ่ีและสิทธิในการเขา้ใชว้งโคจรดาวเทียมอนัเป็นสมบติัของชาติ เพื่อใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน 
 4.  ไม่มีขอ้ใดผดิ 
ตอบ  2.   แนวคิด   มาตรา  61   รัฐตอ้งจดัใหมี้มาตรการหรือกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิของ
ผูบ้ริโภคดา้นต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นดา้นการรู้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง ดา้นความปลอดภยั ดา้นความเป็นธรรมในการทาํสัญญา หรือ
ดา้นอ่ืนใดอนัเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค 
20. ตามรัฐธรรมนูญฯ  รัฐสภาประกอบด้วยสภาใด 
 1.  สภาผูแ้ทนราษฎร    2.  สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา 
 3.  สภาผูแ้ทนราษฎร  วฒิุสภา  และนายกรัฐมนตรี 4.  สภาผูแ้ทนราษฎร  วฒิุสภา  และคณะรัฐมนตรี 
ตอบ  2.   แนวคิด   มาตรา   79  วรรคแรก  รัฐสภาประกอบดว้ย  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
21. รัฐสภาจะประชุมร่วมกนัหรือแยกกนั ย่อมเป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ในข้อใด 
 1.  บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ   2.  คาํสั่งของประธานรัฐสภา 
 3.  คาํสั่งของนายกรัฐมนตรี    4.  กฎกระทรวง 
ตอบ  1.  แนวคิด   มาตรา   79  วรรคสอง  รัฐสภาจะประชุมร่วมกนัหรือแยกกนั  ย่อมเป็นไปตามบทบัญญตัิแห่ง
รัฐธรรมนูญ 
22. บุคคลตามข้อใด  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานรัฐสภา 
 1.  นายกรัฐมนตรี     2.  ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
 3.  ประธานวฒิุสภา    4.  รองนายกรัฐมนตรี 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  80   วรรคแรก  ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานรัฐสภา 
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23. บุคคลตามข้อใด  เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง “รองประธานรัฐสภา” 
 1.  นายกรัฐมนตรี     2.  ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
 3.  ประธานวฒิุสภา    4.  รองนายกรัฐมนตรี 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  80   วรรคแรก  ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา  ประธานวุฒิสภา เป็นรอง
ประธานรัฐสภา 
24. ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ประธานรัฐสภาได้ ให้ผู้ใดท าหน้าที่ประธานรัฐสภาแทน 
 1.  นายกรัฐมนตรี     2.  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีมีอาวโุสสูงสุด 
 3.  ประธานวฒิุสภา    4.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบ  3.   แนวคิด   มาตรา  80   วรรคสอง  ในกรณีท่ีไม่มีประธานสภาผูแ้ทนราษฎร หรือประธานสภาผูแ้ทนราษฎร
ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีประธานรัฐสภาได ้ ให้ ประธานวุฒิสภา ทาํหนา้ท่ีประธานรัฐสภาแทน 
25. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ จะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้กแ็ต่โดย
ค าแนะน าและยนิยอมของผู้ใด 
 1.  ผูต้รวจการแผน่ดิน 2.  รัฐสภา  3.  สภาผูแ้ทนราษฎร 4.  วฒิุสภา 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  81   วรรคแรก  ร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบญัญติั จะตรา
ข้ึนเป็นกฎหมายไดก้็แต่โดยคาํแนะนาํและยนิยอมของ  รัฐสภา 
26. ร่างพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญตัิทีไ่ด้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว   ผู้ใดมี
หน้าที่น าขึน้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพือ่พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย 
 1.  นายกรัฐมนตรี     2.  ประธานรัฐสภา  
 3.  ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร   4.  ประธานวฒิุสภา 
ตอบ  1.  แนวคิด   มาตรา   81  วรรคสอง  ภายใตบ้งัคบัมาตรา 145  ร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญและร่าง 
พระราชบญัญติัท่ีไดรั้บความเห็นชอบของรัฐสภาแลว้   ให้  นายกรัฐมนตรี  นาํข้ึนทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายเพื่อ 
พระมหากษตัริยท์รงลงพระปรมาภิไธย 
27. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา จ านวนไม่น้อยกว่าเท่าใด  จึงจะมีสิทธิเข้าช่ือร้องต่อประธานแห่ง
สภาทีต่นเป็นสมาชิกว่า  สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหน่ึงแห่งสภาน้ันได้ส้ินสุดลง 
 1.  ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10  ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องแต่ละสภา 
 2.  ไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 10  ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องแต่ละสภา 
 3.  ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 10   ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องแต่ละสภา 
 4.  ไม่นอ้ยกวา่  4 ใน 10  ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องแต่ละสภา 
ตอบ  1.   แนวคิด   มาตรา    82   วรรคแรก  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภา จาํนวนไม่นอ้ยกวา่  หน่ึงใน 
สิบ  ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเขา้ช่ือร้องต่อประธานแห่งสภาท่ีตนเป็นสมาชิกวา่ 
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สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหน่ึงแห่งสภานั้นส้ินสุดลง 
28. สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจ านวนกีค่น 
 1.  300  คน  2.  400  คน  3.  500  คน  4.  600  คน 
ตอบ   3.  แนวคิด   มาตรา  83   วรรคแรก  สภาผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ยสมาชิกจาํนวนห้าร้อยคน 
29. สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก  “ซ่ึงมาจากการเลอืกตั้งแบบแบ่งเขตเลอืกตั้ง” จ านวนกีค่น 
 1.  300  คน  2.  350  คน  3.  400  คน  4.  450  คน 
ตอบ   2.   แนวคิด   มาตรา   83  วรรคแรก สภาผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ยสมาชิกจาํนวนหา้ร้อยคน ดงัน้ี 

(1)  สมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจาํนวน  สามร้อยห้าสิบคน 
30. สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก “ซ่ึงมาจากบัญชีรายช่ือของพรรคการเมือง” จ านวนกีค่น  
 1.  100  คน  2.  120  คน  3.  150  คน  4.  200  คน 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา   83  วรรคแรก (2)  สภาผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ยสมาชิกจาํนวนหา้ร้อยคน ดงัน้ี 

(2) สมาชิกซ่ึงมาจากบญัชีรายช่ือของพรรคการเมืองจาํนวน  หน่ึงร้อยห้าสิบคน 
31. ข้อใดกล่าวผดิ  เกีย่วกบั “ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง”  
 1.  ตอ้งไม่ใช่ผูซ่ึ้งพรรคการเมืองท่ีตนเป็นสมาชิกส่งสมคัรรับเลือกตั้ง 
 2.  จะสมคัรรับเลือกตั้งเกินหน่ึงเขตมิได ้
 3.  ผดิทั้งขอ้ 1. และ2. 
 4.  ไม่มีขอ้ใดผดิ 
ตอบ  1.   แนวคิด   มาตรา    87 วรรคแรก  ผูส้มคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องเป็น
ผู้ซ่ึงพรรคการเมืองทีต่นเป็นสมาชิกส่งสมัครรับเลือกตั้ง และจะสมคัรรับเลือกตั้งเกินหน่ึงเขตมิได ้
32. การค านวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือของแต่ละพรรคการเมือง  น าคะแนนรวมทั้ง 
ประเทศทีพ่รรคการเมืองทุกพรรคทีส่่งผู้สมัครรับเลอืกตั้งแบบบัญชีรายช่ือได้รับจากการเลอืกตั้งแบบแบ่งเขต 
เลอืกตั้ง  แล้วหารด้วยข้อใด 

1.  300  อนัเป็นจาํนวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผูแ้ทนราษฎร 
 2.  400  อนัเป็นจาํนวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผูแ้ทนราษฎร 
 3.  500  อนัเป็นจาํนวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผูแ้ทนราษฎร 
 4.  600  อนัเป็นจาํนวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผูแ้ทนราษฎร 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา   91  วรรคแรก  การคาํนวณหาสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือของแต่ละพรรค
การเมือง ให้ดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

(1) นาํคะแนนรวมทั้งประเทศท่ีพรรคการเมืองทุกพรรคท่ีส่งผูส้มคัรรับเลือกตั้งแบบบญัชีรายช่ือไดรั้บจากการ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหารดว้ย  ห้าร้อย  อนัเป็นจาํนวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผูแ้ทนราษฎร 
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34. บุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลอืกตั้ง  จะต้องมีสัญชาติไทย  แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ 
ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่ากีปี่ 
 1.  3  ปี   2.  5  ปี   3.  7  ปี   4.  10  ปี 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  95   วรรคแรก  บุคคลผูมี้คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี เป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 

(1) มีสัญชาติไทย   แต่บุคคลผูมี้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตอ้งไดส้ัญชาติไทยมาแลว้ ไม่น้อยกว่าห้าปี 
35. บุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลอืกตั้ง  ต้องมีอายุไม่ต ่ากว่ากีปี่ในวนัเลอืกตั้ง 
 1.  15  ปี     2.  16  ปี  3.  18  ปี  4.  20  ปี 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  95  วรรคแรก  บุคคลผูมี้คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี เป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 

 (2) มีอาย ุ ไม่ต ่ากว่าสิบแปดปี  ในวนัเลือกตั้ง 
36. บุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลอืกตั้ง  ต้องเป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลอืกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่ากีว่นั นับถึงวนัเลอืกตั้ง 
 1.  60 วนั   2.  90 วนั  3.  120 วนั  4.  180 วนั 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  95   วรรคแรก  บุคคลผูมี้คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี เป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
  (3)  มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตเลือกตั้งมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่  เก้าสิบวนั  นบัถึงวนัเลือกตั้ง 
37. บุคคลทีจ่ะมีสิทธิในการสมัครรับเลอืกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ต้องมีอายุไม่ต ่ากว่าเท่าใดนับถึงวนั
เลอืกตั้ง 
 1.  18  ปี   2.  20  ปี  3.  25 ปี   4.  35  ปี 
ตอบ   3.  แนวคิด   มาตรา  97 (2)  บุคคลผูมี้คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  เป็นผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร 

(2) มีอาย ุ ไม่ต ่ากว่ายีสิ่บห้าปี  นบัถึงวนัเลือกตั้ง 
38 บุคคลทีจ่ะมีสิทธิในการสมัครรับเลอืกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหน่ึงแต่เพียงพรรคการเมืองเดียว  เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่ากีว่นั นับถึงวนัเลอืกตั้ง  
 1.  30  วนั   2.  60  วนั  3.  90  วนั  4.  120  วนั 
ตอบ  3.   แนวคิด   มาตรา   97  วรรคบุคคลผูมี้คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี เป็นผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

(3)  เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า
เก้าสิบวนั  นบัถึงวนัเลือกตั้ง  
39 บุคคลทีเ่ป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลอืกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หากเป็นผู้สมัครรับเลอืกตั้งแบบแบ่งเขต
เลอืกตั้ง   จะต้องมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวดัทีส่มัครรับเลอืกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่ากีปี่  นับถึง
วนัสมัครรับเลอืกตั้ง 
 1.  3 ปี   2.  4 ปี   3.  5 ปี   4.  6 ปี 
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ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  97 บุคคลผูมี้คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  เป็นผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทน 
ราษฎร 

(4) ผูส้มคัรรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตอ้งมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีดว้ย 
(ก) มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในจงัหวดัท่ีสมคัรรับเลือกตั้งมาแลว้เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่  ห้าปี  นบัถึงวนั

สมคัรรับเลือกตั้ง 
40. บุคคลทีเ่คยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมาแล้ว  แต่ยงัไม่ถึงก าหนดกีปี่ นับถึงวนัเลอืกตั้ง  จึงจะเป็นบุคคลที่
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลอืกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 1.  5  ปี   2.  10  ปี  3.  15  ปี  4.  20  ปี 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  98   บุคคลผูมี้ลกัษณะดงัต่อไปน้ี เป็นบุคคลตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

(7) เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยไดพ้น้โทษมายงัไม่ถึง สิบปี  นบัถึงวนัเลือกตั้ง 
41. อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีก าหนดคราวละกีปี่  นับแต่วนัเลอืกตั้ง 
 1.  3  ปี   2.  4  ปี   3.  5  ปี   4.  6  ปี 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  99  วรรคแรก  อายขุองสภาผูแ้ทนราษฎรมีกาํหนดคราวละ ส่ีปี นบัแต่วนัเลือกตั้ง 
42. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเร่ิมตั้งแต่เมื่อใด 
 1.  เม่ือประชุมสภา     2.  วนัเลือกตั้ง 
 3.  วนัโปรดเกลา้เขา้รับตาํแหน่ง   4.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา 100   สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเร่ิมตั้งแต่ วนัเลอืกตั้ง  
43. เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรส้ินสุดลง พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎกีาให้มีการเลอืกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลอืกตั้งทัว่ไปภายในก าหนดกีว่นั  นับแต่วนัทีส่ภาผู้แทนราษฎรส้ินอายุ 
 1.  30  วนั   2.  45  วนั  3.  60  วนั  4.  90  วนั 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  102   วรรคแรก  เม่ืออายขุองสภาผูแ้ทนราษฎรส้ินสุดลง พระมหากษตัริยจ์ะไดท้รงตราพระ
ราชกฤษฎีกาใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรใหม่  เป็นการเลือกตั้งทัว่ไป ภายใน ส่ีสิบห้าวนั  นบัแต่วนัท่ีสภา
ผูแ้ทนราษฎรส้ินอาย ุ
44. วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนกีค่น 
 1.  150  คน  2.  200  คน  3.  250  คน  4.  300  คน 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา   107  วรรคแรก  วุฒิสภาประกอบดว้ยสมาชิกจาํนวน  สองร้อยคน 
45. การเลอืกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นข้อใด 
 1.  พระราชกฤษฎีกา    2.  พระราชบญัญติั 
 3.  พระราชกาํหนด    4.  พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ 
ตอบ  1.  แนวคิด   มาตรา   107  วรรคห้า  การเลือกสมาชิกวฒิุสภาใหต้ราเป็น พระราชกฤษฎกีา 
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78. สมาชิกวุฒิสภาต้องมีอายุไม่ต ่ากว่ากีปี่  ในวนัสมัครรับเลือก 
 1.  20  ปี   2.  30  ปี  3.  40  ปี  4.  50  ปี 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  108    สมาชิกวฒิุสภาตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 
 ก. คุณสมบติั 
   (2) มีอายไุม่ต ํ่ากวา่ ส่ีสิบปี ในวนัสมคัรรับเลือก 
46. สมาชิกวุฒิสภาต้องมีความรู้  ความเช่ียวชาญ  และประสบการณ์ หรือท างานในด้านทีส่มัครไม่น้อยกว่ากีปี่  จึงจะ
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ 
 1.  5  ปี   2.  10  ปี  3.  15  ปี  4.  20  ปี 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา   108   สมาชิกวฒิุสภาตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 
 ก. คุณสมบติั 
 (3) มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ หรือทาํงานในดา้นท่ีสมคัร ไม่น้อยกว่าสิบปี 
47. อายุของวุฒิสภามีก าหนดคราวละกีปี่ นับแต่วนัประกาศผลการเลอืก 
 1.  3  ปี   2.  4  ปี   3.  5  ปี    4.  6  ปี 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา   109  วรรคแรก  อายขุองวุฒิสภามีกาํหนดคราวละ ห้าปี นบัแต่วนัประกาศผลการเลือก 
48. สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเร่ิมตั้งแต่เมื่อใด 
 1.  วนัท่ีมีการประชุมสภาคร้ังแรก    
 2.  วนัท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือก 
 3.  วนัท่ีทรงโปรดเกลา้ฯเขา้รับตาํแหน่ง 
 4.  วนัท่ีเร่ิมรับสมคัร 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  109   วรรคสอง   สมาชิกภาพของสมาชิกวฒิุสภาเร่ิมตั้งแต่ วันทีค่ณะกรรมการการเลอืกตั้ง
ประกาศผลการเลอืก 
49 บุคคลผู้เคยด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา  และสมาชิกภาพส้ินสุดลงมาแล้วยงัไม่เกินกี่ปี จะเป็นรัฐมนตรีหรือผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมิได้ 
 1.  2  ปี   2.  3  ปี   3.  4  ปี   4.  5  ปี 
 ตอบ  1.  แนวคิด   มาตรา   112  บุคคลผูเ้คยดาํรงตาํแหน่งสมาชิกวฒิุสภาและสมาชิกภาพส้ินสุดลงมาแลว้ยงั ไม่
เกนิสองปี จะเป็นรัฐมนตรีหรือผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองมิได ้
50. สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่ละสภา มีประธานสภาและรองประธานสภากีค่น 
 1.  ประธานสภาคนหน่ึง  และรองประธานสภาคนหน่ึง 
 2.  ประธานสภาคนหน่ึง  และรองประธานสภาสองคน 
 3.  ประธานสภาคนหน่ึง  และรองประธานสภาคนหน่ึงหรือสองคน 
 4.  ประธานสภาคนหน่ึง  และรองประธานสภาสามคน 
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ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  116   วรรคแรก  สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภาแต่ละสภา  มีประธานสภาคนหน่ึง  และรอง
ประธานสภาคนหน่ึงหรือสองคน 
51. ในระยะเวลาใด ที่ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไปท าการ
สอบสวนในฐานะทีส่มาชิกผู้น้ันเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา 
 1.  ก่อนเปิดสมยัประชุม    2.  ในระหวา่งสมยัประชุม 
 3.  หลงัปิดสมยัประชุม    4.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา   125  วรรคแรก   ในระหว่างสมัยประชุม  หา้มมิใหจ้บั คุมขงั หรือหมายเรียกตวั
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภาไปทาํการสอบสวนในฐานะท่ีสมาชิกผูน้ั้นเป็นผูต้อ้งหาในคดีอาญา 
52. ในการเสนอร่างพระราชบัญญตัิโดยผู้มิสิทธิเลอืกตั้ง  จะต้องเป็นกรณีทีม่ีผู้มีสิทธิเลอืกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่ากีค่น   
เข้าช่ือเสนอกฎหมายตามหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด 5 หน้าทีข่องรัฐได้  
 1.  10,000 คน  2.  15,000 คน  3.  20,000 คน  4.  25,000 คน 
ตอบ  1.  แนวคิด   มาตรา   133  วรรคแรก    ร่างพระราชบญัญติัใหเ้สนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎรก่อน และจะเสนอไดก้็
แต่โดย 
 (1) คณะรัฐมนตรี 
 (2) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บคน 
 (3) ผูมี้สิทธิเลือกตั้งจาํนวน  ไม่นอ้ยกวา่ หน่ึงหมื่นคน  เขา้ช่ือเสนอกฎหมายตามหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทย หรือหมวด 5 หนา้ท่ีของรัฐ  ทั้งน้ี ตามกฎหมายวา่ดว้ยการเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย 
53. สภาผู้แทนราษฎรจะยกร่างพระราชบัญญตัิทีต้่องยบัยั้งไว้ตามมาตรา 137 ขึน้พจิารณาใหม่ได้เมื่อพ้น
ก าหนดเวลาเท่าใด 
 1.  90  วนั   2.  120  วนั  3.  180  วนั  4.  240  วนั 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  138   วรรคแรก  สภาผูแ้ทนราษฎรจะยกร่างพระราชบญัญติัท่ีตอ้งยบัย ั้งไวต้ามมาตรา 137 
ข้ึนพิจารณาใหม่ไดเ้ม่ือพน้ หน่ึงร้อยแปดสิบวนั 
54. งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ท าเป็นกฎหมายล าดับใด 
 1.  พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ  2.  พระราชบญัญติั 
 3.  พระราชกาํหนด    4.  พระราชกฤษฎีกา 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา   141  วรรคแรก  งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ทาํเป็นพระราชบัญญัติ 
55. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย
เพิม่เติม และร่างพระราชบัญญตัิโอนงบประมาณรายจ่าย  สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพจิารณาให้แล้วเสร็จภายในกีว่นั  
นับแต่วนัที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร 
 1.  60  วนั   2.  90  วนั  3.  105  วนั  4.  120  วนั 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  143   วรรคแรก   ร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ ร่าง 
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พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบญัญติัโอนงบประมาณรายจ่าย สภาผูแ้ทนราษฎรจะตอ้ง 
พิจารณาใหแ้ลว้เสร็จ  ภายในหน่ึงร้อยห้าวนั  นบัแต่วนัท่ีร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวมาถึงสภาผูแ้ทนราษฎร 
56. ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ  การเสนอ การแปรญัตติหรือการ
กระท าด้วยประการใด ๆ ทีม่ีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระท าได้หรือไม่ 
 1.  กระทาํมิได ้     2.  กระทาํไดท้ั้งหมด  ไม่มีขอ้หา้มแต่อยา่งใด 
 3.  กระทาํไดเ้ฉพาะบางส่วน 
 4.  กระทาํได ้ หากไดรั้บความเห็นชอบจากประธานหรือผูเ้ป็นหวัหนา้ในคณะนั้นๆ 
ตอบ  1.  แนวคิด   มาตรา   144  วรรคสอง  ในการพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ 
การเสนอ การแปรญตัติหรือการกระทาํดว้ยประการใด ๆ ท่ีมีผลใหส้มาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภาหรือ
กรรมาธิการมีส่วนไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มในการใชง้บประมาณรายจ่าย จะกระท ามิได้ 
57. ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจ านวนไม่น้อยกว่าเท่าใด ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าทีม่ีอยู่ของแต่ละสภา เห็นว่ามีการกระท าทีฝ่่าฝืน ตามข้อ38. (ในกรณทีีม่ีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภาหรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย) ให้เสนอความเห็นต่อศาล
รัฐธรรมนูญเพือ่พจิารณา 
 1.  1  ใน 10  2.  2  ใน 10  3.  3  ใน 10  4.  4  ใน 10 
ตอบ   1.   แนวคิด   มาตรา   144  วรรคสาม  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจาํนวนไม่
น้อยกว่า  หน่ึงในสิบ  ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องแต่ละสภา เห็นวา่มีการกระทาํท่ีฝ่าฝืนบทบญัญติัตาม
วรรคสอง ใหเ้สนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา 
58. เจ้าหน้าทีข่องรัฐผู้ใดจัดท าโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณ  โดยรู้ว่ามีการด าเนินการอนัเป็นการ
ฝ่าฝืนบทบัญญตัิตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ถ้าได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือหรือมีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ ให้ถือว่ามีผลอย่างไร 
 1.  ใหไ้ดรั้บการลดโทษลงก่ึงหน่ึง   2.  ใหล้งโทษตามความผดินั้นๆ 
 3.  ใหพ้น้จากความรับผิด    4.  เป็นดุลพินิจของศาลวา่จะลงโทษหรือไม่ก็ได ้
ตอบ  3.   แนวคิด   มาตรา  144   วรรคส่ี   เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูใ้ดจดัทาํโครงการหรืออนุมติัหรือจดัสรรเงินงบประมาณ
โดยรู้วา่มีการดาํเนินการอนัเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญติัตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ถา้ไดบ้นัทึกขอ้โตแ้ยง้ไวเ้ป็นหนงัสือ
หรือมีหนงัสือแจง้ใหค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ  ให้พ้นจากความรับผดิ 
59. ร่างพระราชบัญญตัิที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว  ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้ภายในก าหนดกีว่นันับแต่วนัที่
ได้รับร่างพระราชบัญญตัิน้ันจากรัฐสภา 
 1.  3  วนั   2.  4 วนั   3.  5  วนั  4.  7 วนั 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  145   ร่างพระราชบญัญติัท่ีไดรั้บความเห็นชอบของรัฐสภาแลว้ ให้นายกรัฐมนตรีรอไว ้ ห้า 
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วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่างพระราชบญัญติันั้นจากรัฐสภา 
60. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอืน่อกีไม่เกนิกีค่นประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่
บริหารราชการแผ่นดินตามหลกัความรับผดิชอบร่วมกนั 
 1.  30  คน   2.  35  คน  3.  37  คน  4.  40  คน 
ตอบ   2.  แนวคิด   มาตรา  158   วรรคแรก  พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอ่ืนอีก  ไม่เกิน
สามสิบห้าคน  ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหนา้ท่ีบริหารราชการแผน่ดินตามหลกัความรับผดิชอบร่วมกนั 
61. นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงผู้ใดให้ความเห็นชอบตามมาตรา 159 
 1.  พระมหากษตัริย ์ 2.  องคมนตรี  3.  สภาผูแ้ทนราษฎร 4.  วฒิุสภา 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  158  วรรคสอง  นายกรัฐมนตรีตอ้งแต่งตั้งจากบุคคลซ่ึง สภาผู้แทนราษฎร ใหค้วามเห็นชอบ
ตามมาตรา 159 
62. ในกรณีทีม่ีความจ าเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราซ่ึงจะต้องได้รับการพจิารณาโดยด่วนและ
ลบัเพือ่รักษาประโยชน์ของแผ่นดิน  พระมหากษัตริย์จะทรงตรากฎหมายใดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญตัิกไ็ด้ 
 1.  พระราชกฤษฎีกา    2.  พระราชกาํหนด  
 3.  ประมวลกฎหมาย    4.  พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ 
ตอบ  2.   แนวคิด   มาตรา  174   วรรคแรก  ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งมีกฎหมายเก่ียวดว้ยภาษีอากรหรือเงินตราซ่ึง
จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโดยด่วนและลบัเพื่อรักษาประโยชน์ของแผน่ดิน พระมหากษตัริยจ์ะทรงตรา  พระราช
ก าหนด  ใหใ้ชบ้งัคบัดงัเช่นพระราชบญัญติัก็ได ้
63. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกดิ  และ มีอายุไม่ต ่ากว่ากีปี่ แต่ไม่ถึงกีปี่ ในวนัทีไ่ด้รับการ
คัดเลอืกหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา 
 1.  ไม่ตํ่ากวา่  25  แต่ไม่ถึง  65   2.  ไม่ตํ่ากวา่  35  แต่ไม่ถึง  65 
 3.  ไม่ตํ่ากวา่  45  แต่ไม่ถึง  68   4.  ไม่ตํ่ากวา่  55  แต่ไม่ถึง  70 
ตอบ   3. แนวคิด   มาตรา  201  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (2) มีอายไุม่ต ่ากว่าส่ีสิบห้าปี แต่ไม่ถึงหกสิบแปดปี  ในวนัท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือวนัสมคัรเขา้รับการสรรหา 
64. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการด ารงต าแหน่งกี่ปี  นับแต่วนัทีพ่ระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารง
ต าแหน่งได้กีว่าระเดียว 
 1.  5  ปี  1  วาระ  2.  5  ปี  2  วาระ  3.  7  ปี  1  วาระ  4.  7  ปี  2  วาระ 
 ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา   207  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง  เจ็ดปี นบัแต่วนัท่ี
พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้ง และใหด้าํรงตาํแหน่ง ไดเ้พียง วาระเดีย 
65 นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพน้จากตาํแหน่งเม่ือมีอายคุรบก่ีปี 
 1.  60  ปี   2.  65  ปี  3.  70  ปี  4.  75  ปี 
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ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา   208  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 
  (4) มีอายคุรบ เจ็ดสิบห้าปี 
66. ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอสิระต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามทัว่ไป  และต้องมีอายุไม่ต ่ากว่ากีปี่ แต่
ไม่เกนิกีปี่ 
 1.  ไม่ตํ่ากวา่  40  ปี  แต่ไม่เกินกวา่  60  ปี  2.  ไม่ตํ่ากวา่  45  ปี  แต่ไม่เกินกวา่  65  ปี 
 3.  ไม่ตํ่ากวา่  45  ปี  แต่ไม่เกินกวา่  70  ปี  4.  ไม่ตํ่ากวา่  45  ปี  แต่ไม่เกินกวา่  75  ปี 
ตอบ  3.   แนวคิด   มาตรา   216  นอกจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีบญัญติัไวเ้ป็นการเฉพาะในส่วนท่ีวา่
ดว้ยองคก์รอิสระแต่ละองคก์รแลว้ ผูด้าํรงตาํแหน่งในองคก์รอิสระตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มทัว่ไป
ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (1) มีอายไุม่ต ่ากว่าส่ีสิบห้าปี  แต่ไม่เกนิเจ็ดสิบปี 
67. คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจ านวนกีค่น 
 1.  5  คน   2.  6  คน  3.  7  คน  4.  9  คน 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  222   วรรคแรก  คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน เจ็ดคน 
68. กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งกีปี่นับแต่วันทีพ่ระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่ง
ได้กีว่าระ 
 1.  5  ปี  1  วาระ  2.  5  ปี  2  วาระ  3.  7  ปี  1  วาระ  4.  7  ปี  2  วาระ 
ตอบ  3.   แนวคิด   มาตรา   223  วรรคแรก กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง เจ็ดปี  นบัแต่วนัท่ี
พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้ง และใหด้าํรงตาํแหน่งไดเ้พียง  วาระเดียว 
69. ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจ านวนกีค่น  ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซ่ึงได้รับการ
สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 
 1.  3  คน   2.  5  คน  3.  7  คน  4.  9  คน 
 ตอบ   1.  แนวคิด   มาตรา    228   วรรคแรก  ผูต้รวจการแผน่ดินมีจาํนวน สามคน  ซ่ึงพระมหากษตัริยท์รง
แต่งตั้งตามคาํแนะนาํของวุฒิสภา จากผูซ่ึ้งไดรั้บการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 
70. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการจ านวนกีค่น 
 1.  3  คน   2.  5  คน  3.  7  คน  4.  9  คน 
 ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา   238  วรรคแรก   คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน  เจ็ด
คน 

--------------------------------------- 
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เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิถงึฉบับที ่8. พ.ศ. 2553 

1. พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔แกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั ใหไ้วเ้ม่ือใด 
 ก. ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔  ข. ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ค. ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔  ง. ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ตอบ ข้อ ก.  คาํอธิบาย ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔เป็นปีท่ี ๔๖ ในรัชกาลปัจจุบนั 
2. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่โดยท่ีเป็น
การสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดินโดยคาํแนะนาํและยนิยอมของใคร 
 ก. คณะผูป้กครองแผน่ดินสูงสุด   ข. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 ค. สภานิติบญัญติั     ง. คณะนายทหารปฏิวติัสูงสุด 
ตอบ ข้อ ค.  คาํอธิบาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้
ประกาศวา่โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของสภานิติบญัญติั
แห่งชาติ 
3. พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่เม่ือใด 
 ก. พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 ข. พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 ค. พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัหลงั ๓๐วนั นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 ง. พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัหลงั ๓๐วนั นบัตั้งแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
ตอบ ข้อ ก. 
4. ขอ้ใดกล่าวถึงการจดัระเบียบบริหารราชการแผน่ดินไดถู้กตอ้ง 
 ก. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  ส่วนทอ้งถ่ิน 
 ข. ส่วนรัฐมนตรี  ส่วนผูว้า่ราชการจงัหวดั  ส่วนนายอาํเภอ ส่วนทอ้งถ่ิน 
 ค. กรุงเทพ   ภาค   จงัหวดั  อาํเภอ 
 ง. กรุงเทพ   เมือง   ประเทศราชปัตตานี 
ตอบ ก. คาํอธิบาย มาตรา ๔ ใหจ้ดัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน ดงัน้ี 
 (๑) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง (๒) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค (๓) ระเบียบบริหารราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน 
5. ขอ้ใดกล่าวถึงการกระทาํนั้น ตอ้งกาํหนดตาํแหน่งและอตัราเงินเดือนโดยคาํนึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของ
ส่วนราชการนั้นๆ   
 ก. การปกครองประเทศ    ข. การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่างๆ  
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 ค. การกาํหนดตาํแหน่งส่วนราชการต่างๆ   ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ข้อ ข.คาํอธิบาย มาตรา ๕ การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี ใหก้าํหนด
ตาํแหน่งและอตัราเงินเดือนโดยคาํนึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของส่วนราชการนั้น ๆ ไวด้ว้ย 
การบรรจุและการแต่งตั้งบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีราชการต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
6. ใครเป็นผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 ก. ประธาน คสช.     ข. ประธานรัฐสภา 
 ค. นายกรัฐมนตรี     ง. รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมัน่คง 
ตอบ ข้อ  ค. คาํอธิบาย มาตรา ๖ ใหน้ายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
7. การจดัตั้ง การรวม หรือการโอนส่วนราชการ ให้ตราเป็นกฎหมายใด 
 ก. พระราชบญัญติั  ข. พระราชกฤษฎีกา ค. ประกาศกระทรวง ง. กฎกระทรวง 
ตอบ ข้อ ก. คาํอธิบาย มาตรา ๘ การจดัตั้ง การรวม หรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็นพระราชบญัญติั 
การจดัตั้งทบวงโดยใหส้ังกดัสาํนกันายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ใหร้ะบุการสังกดัไวใ้นพระราชบญัญติัดว้ย 
การจดัตั้งกรมหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซ่ึงไม่สังกดัสาํนกันายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ
ทบวง ใหร้ะบุการไม่สังกดัไวใ้นพระราชบญัญติัดว้ย 
8. การจดัตั้งส่วนราชการข้ึนใหม่หรือไม่ ถา้ไม่มีการกาํหนดตาํแหน่งหรืออตัราของขา้ราชการหรือลูกจา้งเพิ่มข้ึน
ใหต้ราเป็นกฎหมายใด 
 ก. พระราชบญัญติั  ข. กฎกระทรวง  ค. ประกาศส่วนราชการ ง. พระราชกฤษฎีกา 
ตอบ ข้อ ง. คาํอธิบาย มาตรา ๘ ทว ิการรวมหรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา ๗ ไม่วา่จะมีผลเป็นการจดัตั้งส่วน
ราชการข้ึนใหม่หรือไม่ ถา้ไม่มีการกาํหนดตาํแหน่งหรืออตัราของขา้ราชการหรือลูกจา้งเพิ่มข้ึนใหต้ราเป็นพระราช
กฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึง ให้ระบุอาํนาจหนา้ท่ีของส่วนราชการ การโอนอาํนาจหนา้ท่ีตามบทบญัญติั
แห่งกฎหมาย ซ่ึงส่วนราชการหรือเจา้พนกังานท่ีมีอยูเ่ดิม การโอนขา้ราชการและลูกจา้ง งบประมาณรายจ่าย รวมทั้ง
ทรัพยสิ์นและหน้ีสินเอาไวด้ว้ย แลว้แต่กรณี 
9. การเปล่ียนช่ือส่วนราชการใหต้ราเป็นกฎหมายใด 
 ก. พระราชกฤษฎีกา    ข. พระราชบญัญติั 
 ค. กฎกระทรวง     ง. ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี 
ตอบ ข้อ ก. คาํอธิบาย มาตรา ๘ ตรี การเปล่ียนช่ือส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และในกรณี
ท่ีช่ือตาํแหน่งของขา้ราชการในส่วนราชการนั้นเปล่ียนไปใหร้ะบุการเปล่ียนช่ือไวใ้นพระราชกฤษฎีกาดว้ย 
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั เทศบญัญติัหรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินอ่ืน ประกาศ หรือคาํสั่งใดท่ีอา้งถึง
ส่วนราชการหรือตาํแหน่งของขา้ราชการท่ีไดถู้กเปล่ียนช่ือตามวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่บทบญัญติัแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั เทศบญัญติัหรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินอ่ืน ประกาศหรือคาํสั่งนั้นอา้งถึงส่วนราชการหรือตาํแหน่งของขา้ราชการท่ี
ไดเ้ปล่ียนช่ือนั้น 
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10. การแบ่งส่วนราชการภายในสาํนกังานรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ให้
ออกเป็นกฎหมายใด 
 ก. ประกาศกระทรวง ข. กฎกระทรวง  ค. พระราชกฤษฎีกา ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ข้อ ข. คาํอธิบาย มาตรา ๘ ฉ การแบ่งส่วนราชการภายในสาํนกังานรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ือ
อยา่งอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ใหอ้อกเป็นกฎกระทรวงและใหร้ะบุอาํนาจหนา้ท่ีของแต่ละส่วนราชการไวใ้น
กฎกระทรวงดว้ย 
 ใหรั้ฐมนตรีเจา้สังกดัของส่วนราชการตามวรรคหน่ึงเป็นผูอ้อกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการดงักล่าว 
กฎกระทรวงนั้นเม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
11. ใครเป็นผูอ้อกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
 ก. ปลดักระทรวง     ข. นายกรัฐมนตรี 
 ค. รัฐมนตรีเจา้สังกดั    ง. รองปลดักระทรวงหวัหนา้กลุ่มภารกิจ 
ตอบ ข้อ ค.คาํอธิบาย มาตรา ๘ สัตต ใหส้าํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนและสาํนกังบประมาณร่วมกนั
เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการภายในและในการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของแต่ละส่วนราชการ
ตามมาตรา ๘ ฉ ในการเสนอความเห็นดงักล่าวใหส้าํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนจดัอตัรากาํลงั และสาํนกั
งบประมาณจดัสรรเงินงบประมาณใหส้อดคลอ้งเสนอไปในคราวเดียวกนั 
 มาตรา ๘ อฏัฐ การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวทิยาลยัหรือสถาบนัในทบวงมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยมหาวทิยาลยัหรือสถาบนันั้น 
12. สาํนกันายกรัฐมนตรีใครเป็นผูบ้งัคบับญัชา 
 ก. ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี   ข. นายกรัฐมนตรี 
 ค. ผบ.ทร.      ง. หวัหนา้สาํนกันายกรัฐมนตรี 
ตอบ ข้อ ข. คาํอธิบาย มาตรา ๑๐ สาํนกันายกรัฐมนตรีมีอาํนาจหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรุง
กระทรวงทบวง กรมสาํนกันายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและรับผดิชอบในการกาํหนด
นโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธ์ิของงานในสาํนกันายกรัฐมนตรีใหส้อดคลอ้งกบันโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไวต่้อ
รัฐสภาหรือท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนดหรืออนุมติั โดยจะใหมี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรี
เป็นผูช่้วยสั่งและปฏิบติัราชการก็ได ้
13. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุดเก่ียวกบัสาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 ก. เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการ 
 ข. เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั 
 ค. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นขา้ราชการฝ่ายการเมือง 
 ง. ก. และ ค. ถูกตอ้ง 
ตอบ ข้อ ก. คาํอธิบาย มาตรา ๑๓ สาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัราชการทางการเมือง มี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการ และรับผดิชอบในการปฏิบติัราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี 



คู่มือสอบภาค ก.ความรูค้วามสามารถทัว่ไปและกฏหมายทอ้งถิน่ 82 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

และใหมี้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นผูช่้วยสั่งและ
ปฏิบติัราชการและจะใหมี้ผูช่้วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผูช่้วยสั่งและปฏิบติัราชการดว้ยก็ไดใ้หเ้ลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นขา้ราชการการเมือง และให้รองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และผูช่้วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั 
14. ขอ้ใดต่อไปน้ี คือการจดัระเบียบราชการของกระทรวง 
 ก. สาํนกังานรัฐมนตรี  สาํนกังานปลดักระทรวง  กรม 
 ข. สาํนกังานเลขานุการรัฐมนตรี  สาํนกังานปลดักระทรวง  กรม 
 ค. สาํนกังานรัฐมนตรี  สาํนกังานกระทรวง   กรม 
 ง. สาํนกังานรัฐมนตรี  สาํนกังานปลดักระทรวง  สาํนกังานเลขานุการกรม 
ตอบ ข้อ ก. คาํอธิบาย การจดัระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง 
 มาตรา ๑๘ ใหจ้ดัระเบียบราชการของกระทรวง ดงัน้ี 
 (๑) สาํนกังานรัฐมนตรี 
 (๒) สาํนกังานปลดักระทรวง 
 (๓) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน เวน้แต่บางกระทรวงเห็นวา่ไม่มีความจาํเป็นจะไม่แยกส่วนราชการ
ตั้งข้ึนเป็นกรมก็ได ้
 ใหส่้วนราชการตาม (๒) และส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนตาม (๓) มีฐานะเป็นกรม 
15. กระทรวงใดมีความจาํเป็นจะตอ้งมีส่วนราชการเพื่อทาํหนา้ท่ีจดัทาํนโยบายและแผน กาํกบั เร่งรัด และติดตาม
นโยบายและแผนการปฏิบติัราชการของกระทรวง จะจดัระเบียบบริหารราชการโดยอนุมติัคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมี้สาํนกั
นโยบายและแผนเป็นส่วนราชการภายใน ข้ึนตรงต่อใคร 
 ก. รัฐมนตรี     ข. ปลดักระทรวง 
 ค. รองปลดักระทรวงหวัหนา้กลุ่มภารกิจ  ง. นายกรัฐมนตรี 
ตอบ ข้อ ก.คาํอธิบาย มาตรา ๑๘ ... กระทรวงใดมีความจาํเป็นจะตอ้งมีส่วนราชการเพื่อทาํหนา้ท่ีจดัทาํนโยบายและ
แผน กาํกบั เร่งรัด และติดตามนโยบายและแผนการปฏิบติัราชการของกระทรวง จะจดัระเบียบบริหารราชการโดย
อนุมติัคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมี้สาํนกันโยบายและแผนเป็นส่วนราชการภายใน ข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงก็ได ้
16. หน่วยงานใดมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัราชการประจาํทัว่ไปของกระทรวง และราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิได้
กาํหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของกรมใดกรมหน่ึงในสังกดักระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งกาํกบัและเร่งรัดการปฏิบติัราชการของ
ส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบติัราชการของกระทรวง 
 ก. สาํนกังานรัฐมนตรี    ข. สาํนกังานปลดักระทรวง 
 ค. ศูนยบ์ริการร่วมกระทรวง   ง. สาํนกันโยบายและแผนกระทรวง 
ตอบ ข้อ ข. คาํอธิบาย มาตรา ๒๓ สาํนกังานปลดักระทรวงมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัราชการประจาํทัว่ไปของกระทรวง 
และราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิไดก้าํหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของกรมใดกรมหน่ึงในสังกดักระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งกาํกบั
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และเร่งรัดการปฏิบติัราชการของส่วนราชการในกระทรวงใหเ้ป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบติัราชการ
ของกระทรวง 
 ในกรณีท่ีกระทรวงมีทบวงอยูใ่นสังกดัและยงัไม่สมควรจดัตั้งสาํนกังานปลดัทบวงตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม 
จะใหส้าํนกังานปลดักระทรวงทาํหนา้ท่ีสาํนกังานปลดัทบวงดว้ยก็ได ้
17. ราชการส่วนใดซ่ึงโดยสภาพและปริมาณของงานไม่เหมาะสมท่ีจะจดัตั้งเป็นกระทรวงหรือทบวงซ่ึงมีฐานะ
เทียบเท่ากระทรวง ใหจ้ดัตั้งเป็น 
 ก. ทบวงสังกดัสาํนกันายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ข. ศูนยร์าชการพิเศษ 
 ค. กรมพิเศษ     ง. ทบวง 
ตอบ ข้อ ก. คาํอธิบาย หมวด ๓   การจดัระเบียบราชการในทบวงซ่ึงสังกดัสาํนกันายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
มาตรา ๒๕ ราชการส่วนใดซ่ึงโดยสภาพและปริมาณของงานไม่เหมาะสมท่ีจะจดัตั้งเป็นกระทรวงหรือทบวงซ่ึงมีฐานะ
เทียบเท่ากระทรวง จะจดัตั้งเป็นทบวงสังกดัสาํนกันายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง เพื่อใหมี้รัฐมนตรีวา่การทบวงเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการ และรับผดิชอบในการปฏิบติัราชการของทบวงก็ได ้และใหจ้ดัระเบียบราชการในทบวงดงัน้ี 
 (๑) สาํนกังานรัฐมนตรี (๒) สาํนกังานปลดัทบวง (๓) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน เวน้แต่บางทบวง
ซ่ึงเห็นวา่ไม่มีความจาํเป็นจะไม่แยกส่วนราชการตั้งข้ึนเป็นกรมก็ได ้
 ใหส่้วนราชการตาม (๒) และส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนตาม (๓) มีฐานะเป็นกรม 
18. ในกรณีท่ีสาํนกันายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมีทบวงอยูใ่นสังกดั และปริมาณ และคุณภาพของราชการในทบวง
ยงัไม่สมควรจดัตั้งสาํนกังานปลดัทบวง จะใหห้น่วยงานใดทาํหนา้ท่ีสาํนกังานปลดัทบวงดว้ยก็ได ้
 ก.สาํนกังานรัฐมนตรี    ข. สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 
 ค. สาํนกังานรองปลดักระทรวงหวัหนา้กลุ่มภารกิจ  ง. กรมท่ีไดรั้บมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี 
ตอบ ข. คาํอธิบาย มาตรา ๒๕ ... ในกรณีท่ีสาํนกันายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมีทบวงอยูใ่นสังกดั และปริมาณ และ
คุณภาพของราชการในทบวงยงัไม่สมควรจดัตั้งสาํนกังานปลดัทบวง จะใหส้าํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีหรือ
สาํนกังานปลดักระทรวงทาํหนา้ท่ีสาํนกังานปลดัทบวงดว้ยก็ได ้ 
19. ขอ้ใดคือการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 
 ก. สาํนกังานเลขานุการกรม  กอง   ข.  สาํนกังานเลขานุการกรม  กองฝ่าย 
 ค. สาํนกังานเลขานุการกรม  สาํนกั  กอง  ง. กอง ฝ่าย ส่วน  
ตอบ ข้อ ก.คาํอธิบาย หมวด ๔ การจดัระเบียบราชการในกรม 
มาตรา ๓๑ กรมซ่ึงสังกดัหรือไม่สังกดัสาํนกันายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง อาจแบ่งส่วนราชการดงัน้ี 
 (๑) สาํนกังานเลขานุการกรม 
 (๒) กองหรือส่วนราชการท่ีมีฐานะเทียบกอง เวน้แต่บางกรมเห็นวา่ไม่มีความจาํเป็นจะไม่แยกส่วนราชการ
ตั้งข้ึนเป็นกองก็ไดก้รมใดมีความจาํเป็น จะแบ่งส่วนราชการโดยใหมี้ส่วนราชการอ่ืนนอกจาก (๑) หรือ (๒) ก็ได ้
20. ส่วนราชการใดมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัราชการทัว่ไปของกรม และราชการท่ีมิไดแ้ยกใหเ้ป็นหนา้ท่ีของกองหรือ
ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
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 ก. สาํนกังานเลขานุการกรม   ข. กอง 
 ค. ส่วนตรวจสอบภายใน    ง. ก และ ค. ถูกตอ้ง 
ตอบ ข้อ ก. คาํอธิบาย มาตรา ๓๓ สาํนกังานเลขานุการกรมมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัราชการทัว่ไปของกรม และราชการ
ท่ีมิไดแ้ยกใหเ้ป็นหนา้ท่ีของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะมีเลขานุการกรมเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการ และ
รับผดิชอบในการปฏิบติัราชการของสาํนกังานเลขานุการกรมส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคหน่ึง (๒) และส่วน
ราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง ใหมี้อาํนาจหนา้ท่ีตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้หเ้ป็นหนา้ท่ีของส่วนราชการนั้น ๆ โดยให้มี
ผูอ้าํนวยการกอง หวัหนา้กอง หรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีเทียบเท่ากบัผูอ้าํนวยการกอง หรือหวัหนา้
กอง หรือหวัหนา้ส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการ และรับผดิชอบในการปฏิบติั
ราชการ  
21. กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ จะตราเป็นกฎหมายใดแบ่งทอ้งท่ีออกเป็นเขตเพื่อใหมี้หวัหนา้ส่วนราชการ
ประจาํเขตแลว้แต่จะเรียกช่ือเพื่อปฏิบติังานทางวชิาการก็ได ้
 ก. กฎกระทรวง  ข. พระราชกฤษฎีกา ค. พระราชบญัญติั ง. ประกาศกระทรวง 
ตอบ ข้อ ข. คาํอธิบาย มาตรา ๓๔ กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ จะตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งทอ้งท่ีออกเป็นเขต
เพื่อใหมี้หวัหนา้ส่วนราชการประจาํเขตแลว้แต่จะเรียกช่ือเพื่อปฏิบติังานทางวชิาการก็ไดห้วัหนา้ส่วนราชการประจาํ
เขตมีอาํนาจหนา้ท่ีเป็นผูรั้บนโยบายและคาํสั่งจากกระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบติังานทางวชิาการ และเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการประจาํสาํนกังานเขตซ่ึงสังกดักระทรวง ทบวง กรมนั้นความในมาตราน้ีไม่ใชบ้งัคบัแก่การ
แบ่งเขตและการปกครองบงัคบับญัชาของตาํรวจและอยัการซ่ึงไดก้าํหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
22. ในกรณีท่ีไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งรองปลดักระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได ้ปลดักระทรวงจะแต่งตั้ง
ขา้ราชการในกระทรวงซ่ึงดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ่ากวา่ตาํแหน่งใดเป็นผูรั้กษาราชการแทน 
 ก. ผูอ้าํนวยการกอง ข. ผูอ้าํนวยการสาํนกั ค. ผูต้รวจราชการ ง. อธิบดี 
ตอบ ข้อ ก. คาํอธิบาย มาตรา ๔๔ … ในกรณีท่ีไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งรองปลดักระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการ
ได ้ปลดักระทรวงจะแต่งตั้งขา้ราชการในกระทรวงซ่ึงดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ่ากวา่ผูอ้าํนวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นผูรั้กษา
ราชการแทนก็ได ้
 มาตรา ๔๕ ใหน้าํความในมาตรา ๔๔ มาใชบ้งัคบัแก่กรณีท่ีไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งปลดัทบวงหรือรองปลดัทบวง
ตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๘ ดว้ยโดยอนุโลม 
23. กรมหน่ึงๆ ไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการกรม  อธิบดีกรมแต่งตั้งขา้ราชการระดบัใดเป็นผูรั้กษาราชการแทน 
 ก. หวัหนา้กอง  ข. ผูต้รวจราชการ ค. ชาํนาญการพิเศษ ง. รองอธิบดี 
ตอบ ข้อ ก. คาํอธิบาย มาตรา ๔๗ ในกรณีท่ีไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการกรมตามมาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง หรือ 
หวัหนา้ส่วนราชการตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได ้ให้อธิบดีแต่งตั้งขา้ราชการในกรมคน
หน่ึง ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ่ากวา่หวัหนา้กองหรือเทียบเท่า เป็นผูรั้กษาราชการแทน 
ใหน้าํความในมาตราน้ีมาใชบ้งัคบัแก่ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมดว้ยโดยอนุโลม 
24. การรักษาราชการแทน ตามพระราชบญัญติัน้ี มิใหใ้ชบ้งัคบัแก่ราชการในหน่วยงานได ้
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 ก. ตาํรวจ   ข. ทหาร  ค. ครู   ง. ตุลาการ 
ตอบ ข้อ ข.คาํอธิบาย    มาตรา ๕๐ ความในหมวดน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่ราชการในกระทรวงท่ีเก่ียวกบัทหาร 
25. การสั่ง และการปฏิบติัราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต่อบุคคลในคณะผูแ้ทน ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีใคร
กาํหนด 
 ก. ปลดักระทรวงกลาโหม    ข. ผบ.ทร. 
 ค. ครม.      ง. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงต่างประเทศ 
ตอบ ข้อ ค.คาํอธิบาย มาตรา ๕๐/๒ ใหห้วัหนา้คณะผูแ้ทนเป็นผูรั้บนโยบายและคาํสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะ
หวัหนา้รัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบติัการใหเ้หมาะสมกบัการปฏิบติัราชการในต่างประเทศ 
และเป็นหวัหนา้บงัคบับญัชาบุคคลในคณะผูแ้ทน และจะใหมี้รองหวัหนา้คณะผูแ้ทนเป็นผูช่้วยสั่งและปฏิบติัราชการ
แทนหวัหนา้คณะผูแ้ทนก็ได ้
 การสั่ง และการปฏิบติัราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต่อบุคคลในคณะผูแ้ทน ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
คณะรัฐมนตรีกาํหนดหวัหนา้คณะผูแ้ทนอาจมอบอาํนาจใหบุ้คคลในคณะผูแ้ทนปฏิบติัราชการแทนตามระเบียบท่ี
คณะรัฐมนตรีกาํหนด 
26. “ในกรณีท่ีไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้คณะผูแ้ทน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได ้ใหร้องหวัหนา้คณะผูแ้ทน
รักษาราชการแทน”ความในวรรคหน่ึงไม่ใหใ้ชบ้งัคบัแก่ผูใ้ดท่ีประจาํในต่างประเทศ 
 ก. ขา้ราชการฝ่ายทหาร ข. ขา้ราชการครู  ค. ขา้ราชการตาํรวจ ง. ขา้ราชการกงสุล 
ตอบ ข้อ ก. คาํอธิบาย มาตรา ๕๐/๓ ในกรณีท่ีไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้คณะผูแ้ทน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการ
ได ้ใหร้องหวัหนา้คณะผูแ้ทนรักษาราชการแทน 
 ในกรณีท่ีไม่มีรองหวัหนา้คณะผูแ้ทนท่ีจะรักษาราชการแทนตามวรรคหน่ึง หรือไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งใดอนัเป็น
บุคคลในคณะผูแ้ทน หรือมีแต่บุคคลดงักล่าวไม่อาจปฏิบติัราชการได ้ใหก้ารรักษาราชการแทนหวัหนา้คณะผูแ้ทน
หรือผูด้าํรงตาํแหน่งใดอนัเป็นบุคคลในคณะผูแ้ทน เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนด 
ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบักบัขา้ราชการฝ่ายทหารประจาํการในต่างประเทศ 
27.  ขอ้ใดคือการจดัระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
 ก. จงัหวดั  อาํเภอ     ข. อาํเภอ ตาํบล  หมู่บา้น 
 ค. ภูมิภาค จงัหวดั อาํเภอ    ง. จงัหวดัอาํเภอ  ตาํบล  หมู่บา้น 
ตอบ ข้อ ก. คาํอธิบาย มาตรา ๕๑ ใหจ้ดัระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ดงัน้ี 
 (๑) จงัหวดั(๒) อาํเภอ 
28. การตั้ง ยบุ และเปล่ียนแปลงเขตจงัหวดั ใหต้ราเป็นกฎหมายใด 
 ก. พระราชบญัญติั  ข. พระราชกฤษฎีกา ค. กฎกระทรวง  ง. ประกาศ 
ตอบ ข้อ ก.คาํอธิบาย มาตรา ๕๒ ใหร้วมทอ้งท่ีหลาย ๆ อาํเภอตั้งข้ึนเป็นจงัหวดัมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
การตั้ง ยบุ และเปล่ียนแปลงเขตจงัหวดั ใหต้ราเป็นพระราชบญัญติัเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานแบบบูรณาการใน
จงัหวดัหรือกลุ่มจงัหวดั ให้จงัหวดัหรือกลุ่มจงัหวดัยืน่คาํขอจดัตั้งงบประมาณได ้ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และ
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เง่ือนไขท่ีกาํหนดในพระราชกฤษฎีกา ในกรณีน้ีใหถื้อวา่จงัหวดัหรือกลุ่มจงัหวดัเป็นส่วนราชการตามกฎหมายวา่ดว้ย
วธีิการงบประมาณ 
29. หน่วยงานใดทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาของผูว้า่ราชการจงัหวดัในการบริหารราชการแผน่ดินในจงัหวดันั้น 
 ก. คณะกรมการจงัหวดั    ข. คณะกรรมการจงัหวดั 
 ค. คณะกรมการปรึกษาจงัหวดั   ง. คณะกรรมการบริหารพฒันาจงัหวดั 
ตอบ ข้อ ก.คาํอธิบาย มาตรา ๕๓ ในจงัหวดัหน่ึงใหมี้คณะกรมการจงัหวดั ทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาของผูว้า่ราชการ
จงัหวดัในการบริหารราชการแผน่ดินในจงัหวดันั้น กบัปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรี
กาํหนด 
30. คณะกรมการจงัหวดัประกอบดว้ยใครเป็นประธาน 
 ก. ผูว้า่ราชการจงัหวดั    ข. ปลดัจงัหวดั 
 ค. ผูพ้ิพากษาหวัหนา้ศาลจงัหวดั   ง. อธิการบดี 
ตอบ ข้อ ก. คาํอธิบาย คณะกรมการจงัหวดัประกอบดว้ย ผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธาน รองผูว้า่ราชการจงัหวดัหน่ึง
คนตามท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัมอบหมาย ปลดัจงัหวดั อยัการจงัหวดัซ่ึงเป็นหวัหนา้ท่ีทาํการอยัการจงัหวดั ผูบ้งัคบัการ
ตาํรวจภูธรจงัหวดั และหวัหนา้ส่วนราชการประจาํจงัหวดัจากกระทรวงและทบวงต่าง ๆ เวน้แต่กระทรวงมหาดไทย  
ซ่ึงประจาํอยูใ่นจงัหวดั กระทรวง หรือทบวงละหน่ึงคน เป็นกรมการจงัหวดัและหวัหนา้สาํนกังานจงัหวดัเป็นกรมการ
จงัหวดัและเลขานุการถา้กระทรวงหรือทบวงมีหวัหนา้ส่วนราชการประจาํจงัหวดัซ่ึงกรมต่าง ๆ ในกระทรวงหรือทบวง
นั้นส่งมาประจาํอยูใ่นจงัหวดัมากกวา่หน่ึงคน ใหป้ลดักระทรวงหรือปลดัทบวงกาํหนดใหห้วัหนา้ส่วนราชการประจาํ
จงัหวดัหน่ึงคนเป็นผูแ้ทนของกระทรวงหรือทบวงในคณะกรมการจงัหวดั 
 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง เม่ือผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นสมควรจะแต่งตั้งใหห้วัหนา้ส่วนราชการประจาํ
จงัหวดัซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีในราชการส่วนภูมิภาคคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นกรมการจงัหวดัเพิ่มข้ึนเฉพาะการปฏิบติัหนา้ท่ี
ใดหนา้ท่ีหน่ึงก็ได ้
31. คณะกรมการจงัหวดัประกอบดว้ยใครเป็นเลขานุการ 
 ก. หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดั   ข. อยัการจงัหวดั 
 ค. ผูพ้ิพากษาจงัหวดั    ง. ปลดัจงัหวดั 
ตอบ ข้อ ก. 
32. ใครมีหนา้ท่ีช่วยผูว้า่ราชการจงัหวดัในการบงัคบับญัชาขา้ราชการฝ่ายบริหาร 
 ก. ผูช่้วยผูว้า่ราชการจงัหวดั    ข. เกษตรจงัหวดั 
 ค. ผูพ้ิพากษาหวัหนา้ศาลประจาํจงัหวดั  ง. ผูบ้งัคบัการสถานีตาํรวจจงัหวดั 
ตอบ ข้อ ก. คาํอธิบาย มาตรา ๕๔ ...รองผูว้า่ราชการจงัหวดัหรือผูช่้วยผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการ
ฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคในเขตจงัหวดั และรับผดิชอบในราชการรองจากผูว้า่ราชการจงัหวดั 
33. ผูว้า่ราชการจงัหวดัรองผูว้า่ราชการจงัหวดั  สังกดัหน่วยงานใด 
 ก. กรมการแพทย ์     ข. กระทรวงมหาดไทย 
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 ค. สาํนกังานศาลยติุธรรม    ง. สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
ตอบ ข้อ ข.  มาตรา ๕๔ ...ผูว้า่ราชการจงัหวดั รองผูว้า่ราชการจงัหวดั และผูช่้วยผูว้า่ราชการจงัหวดั สังกดั
กระทรวงมหาดไทย 
34. ใครมีอาํนาจบงัคบับญัชาขา้ราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซ่ึงสังกดักระทรวง ทบวง กรมในจงัหวดันั้น 
 ก. ปลดัจงัหวดั     ข. พฒันาการจงัหวดั 
 ค. ทอ้งถ่ินจงัหวดั     ง. โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดั 
ตอบ ข้อ ก.คาํอธิบาย มาตรา ๕๕ ในจงัหวดัหน่ึง นอกจากจะมีผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นหวัหนา้ปกครองบงัคบับญัชา
ขา้ราชการ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของจงัหวดัดงักล่าวในมาตรา ๕๔ ใหมี้ปลดัจงัหวดัและหวัหนา้ส่วน
ราชการประจาํจงัหวดัซ่ึงกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ส่งมาประจาํทาํหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยเหลือผูว้า่ราชการจงัหวดั และมี
อาํนาจบงัคบับญัชาขา้ราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซ่ึงสังกดักระทรวง ทบวง กรมนั้น ในจงัหวดันั้น 
35. “ก.ธ.จ.”มีช่ือเตม็วา่อยา่งไร 
 ก. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวดั   
 ข. คณะกรรมการธาํรงรักษาความเป็นธรรมระดบัจงัหวดั 
 ค. คณะกรรมการธาํรงรักษาธรรมมาภิบาลจงัหวดั 
 ง. คณะกรรมการศูนยด์าํรงธรรมระดบัจงัหวดั 
ตอบ ข้อ ก.คาํอธิบาย มาตรา ๕๕/๑ ในจงัหวดัหน่ึงนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหมี้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวดั
คณะหน่ึง เรียกโดยยอ่วา่ “ก.ธ.จ.”ทาํหนา้ท่ีสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบติัภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจงัหวดัให้
ใชว้ธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีและเป็นไปตามหลกัการท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา ๓/๑ 
36. ใครเป็นประธาน ก.ธ.จ. 
 ก. ผูว้า่ราชการจงัหวดั    ข. ผูต้รวจการแผน่ดิน 
 ค. ผูต้รวจราชการสาํนกันายกรัฐมนตรี  ง. ผูพ้ิพากษาหวัหนา้ศาลประจาํจงัหวดั 
ตอบ ข้อ ค. คาํอธิบาย มาตรา ๕๕/๑ ... ก.ธ.จ. ประกอบดว้ย ผูต้รวจราชการสาํนกันายกรัฐมนตรี ซ่ึงมีเขตอาํนาจใน
จงัหวดัเป็นประธานผูแ้ทนภาคประชาสังคมผูแ้ทนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารและผูแ้ทนภาค 
ธุรกิจเอกชน ทั้งน้ี จาํนวน วธีิการสรรหา และการปฏิบติัหนา้ท่ีของ  
ก.ธ.จ. ใหเ้ป็นไปตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี 
 ในกรณีท่ี ก.ธ.จ. พบวา่มีการละเลยไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัหรือมีกรณีท่ีเป็นการทุจริต ให้
เป็นหนา้ท่ีของ ก.ธ.จ. ท่ีจะตอ้งแจง้ให้ผูว้า่ราชการจงัหวดั หวัหนา้ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ี
เก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี เพื่อดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ีต่อไป 
37. การยกเวน้ จาํกดั หรือตดัทอน อาํนาจหนา้ท่ีของผูว้า่ราชการจงัหวดัจะกระทาํไดโ้ดยวธีิการใด 
 ก. ออกกฎกระทรวง ข. ตราพระราชบญัญติั ค. ประกาศจงัหวดั ง. ตราพระราชกฤษฎีกา 



คู่มือสอบภาค ก.ความรูค้วามสามารถทัว่ไปและกฏหมายทอ้งถิน่ 88 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ตอบ ข้อ ข. คาํอธิบาย มาตรา ๕๘ การยกเวน้ จาํกดั หรือตดัทอน อาํนาจหนา้ท่ีของผูว้า่ราชการจงัหวดัในการบริหาร
ราชการในจงัหวดั หรือใหข้า้ราชการของส่วนราชการใดมีอาํนาจหนา้ท่ีในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกบั
ผูว้า่ราชการจงัหวดัจะกระทาํไดโ้ดยตราเป็นพระราชบญัญติั 
 มาตรา ๕๙ ใหน้าํความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใชบ้งัคบัแก่ผูรั้กษาราชการแทนและผูป้ฏิบติัราชการ
แทนตามหมวดน้ี 
38. ขอ้ใดคือการแบ่งส่วนราชการของจงัหวดั 
 ก. สาํนกังานจงัหวดั    ส่วนต่างๆ ซ่ึงกระทรวงทบวง กรม ไดต้ั้งข้ึน  
 ข. สาํนกังานเลขานุการจงัหวดั   ศาล     ส่วนต่างๆ ซ่ึงกระทรวงทบวง กรม ไดต้ั้งข้ึน  
 ค. สาํนกังานผูว้า่ราชการจงัหวดั  ศาล  อยัการ ส่วนต่างๆ ซ่ึงกระทรวงทบวง กรม ไดต้ั้งข้ึน  
 ง. สาํนกังานเลขานุการผูว้า่ราชการจงัหวดั   สาํนกังานจงัหวดั    ส่วนราชการต่างๆ  
ตอบ ข้อ ก. คาํอธิบาย มาตรา ๖๐ ใหแ้บ่งส่วนราชการของจงัหวดั ดงัน้ี 
 (๑) สาํนกังานจงัหวดั มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัราชการทัว่ไปและการวางแผนพฒันาจงัหวดัของจงัหวดันั้น มีหวัหนา้
สาํนกังานจงัหวดัเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการ และรับผดิชอบในการปฏิบติัราชการของสาํนกังานจงัหวดั 
 (๒) ส่วนต่าง ๆ ซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม ไดต้ั้งข้ึน มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มี
หวัหนา้ส่วนราชการประจาํจงัหวดันั้น ๆ เป็นผูป้กครองบงัคบับญัชารับผิดชอบ 
39. การตั้ง ยบุ และเปล่ียนเขตอาํเภอ ใหต้ราเป็นกฎหมาย 
 ก. พระราชกฤษฎีกา ข. กฎกระทรวง  ค. ประกาศ  ง. พระราชบญัญติั 
ตอบ ข้อ ก. 
40. การตั้ง ยบุ และเปล่ียนเขตอาํเภอ ใหต้ราเป็นกฎหมายใด 
 ก. พระราชกฤษฎีกา ข. พระราชบญัญติั ค. กฎกระทรวง  ง. คาํสั่ง 
ตอบ ข้อ ก.คาํอธิบาย มาตรา ๖๑ ในจงัหวดัหน่ึงใหมี้หน่วยราชการบริหารรองจากจงัหวดัเรียกวา่อาํเภอ 
การตั้ง ยบุ และเปล่ียนเขตอาํเภอ ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

 
---------------------------------- 
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เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
ขอ้ ๑. ตามพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐น้ี มีผลบงัคบัใช ้เม่ือวนัท่ีเท่าใด 
 1.๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐   2.๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 3.๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕5๐   4.๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕6๐ 
ตอบ 2.  ๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐  
ขอ้ ๒.  ผูใ้ดท่ีรับสนองพระบรมราชโองการพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 1.พระยาพหลพลพยหุเสนา   2.พลเอกชวลิต ยงใจยทุธ 
 3.จอมพล ป. พิบูลสงคราม   4.พระยามโนปกรณนิติธาดา 
ตอบ 2. พลเอกชวลิต ยงใจยทุธ 
ขอ้ ๓.  ใครท่ีเป็นผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 1.รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทย  2.รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  
 3.ปลดักระทรวงมหาดไทย   4.นายกรัฐมนตรี 
ตอบ 2. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  
ขอ้ 4.  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ปัจจุบนัม่ีก่ีแห่ง  
 1.75 แห่ง  2.76 แห่ง  3.77 แห่ง  4.78 แห่ง  
ตอบ 2. 76 แห่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) คือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศ
ไทย มีจงัหวดัละหน่ึงแห่ง ยกเวน้กรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นการปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั มีเขตพื้นท่ีรับผดิชอบครอบคลุมทั้งจงัหวดั จดัตั้งข้ึนเพื่อบริการสาธารณประโยชน์ในเขตจงัหวดั 
ขอ้ 5.  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย คือ 
 1.เทศบาลพทัยา     2.เทศบาลนครนนทบุรี 
 3.องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   4.องคก์ารบิหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ 
ตอบ 3. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ขอ้ 6. เขตขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัคือเขตใด 
 1.เขตเทศบาล     2.เขตเทศบาลเมือง 
 3.เขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  4.เขตจงัหวดั 
ตอบ 4. เขตจงัหวดั  
ขอ้ 7.  เก่ียวกบัพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.)  พ.ศ. 2540ขอ้ใดกล่าวผดิ 
 1. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ  31 ตุลาคม 2540 
 2. มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ 1 พฤศจิกายน  2541 
 3. ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ คือ พลเอกชวลิต  ยงใจยทุธ 
 4. ผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติั คือ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย และมีอาํนาจออกกฎกระทรวง  
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ประกาศ และระเบียบ  
ตอบ 2. มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ 1 พฤศจิกายน  2541 ตอ้งเป็น พ.ศ. 2540  
ขอ้ 8.  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
 1.สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั    2.นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 3.สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ประธานสภาองคก์ารบริหารราชการส่วนจงัหวดั และนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั 
 4.สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ตอบ 4. สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ขอ้ 9.  จงัหวดัใดท่ีมีจาํนวนราษฎร ท่ีไม่เกินหา้แสนคน สามารถใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัไดต้ามจาํนวนเท่าใด 
 1.22  คน  2.23 คน   3.24 คน   4.26 คน 
ตอบ 3. ๒๔ คน 
 ประชาชนในแต่ละจงัหวดัสามารถเลือกตวัแทนเขา้มาบริหาร อบจ.ไดโ้ดยตรงโดยการเลือกตั้งนายก อบจ. 
และสมาชิกสภา อบจ. การเลือกตั้งนายก อบจ. ถือเขตจงัหวดัเป็นเขตเลือกตั้ง ผูมี้สิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือก
ผูส้มคัรนายก อบจ. ได ้1 คน 
เกณฑก์ารเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
-   จงัหวดัใดมีราษฎรไม่เกิน 500,000 คน ใหมี้สมาชิกสภา อบจ. ได ้ 24  คน 
-   จงัหวดัใดมีราษฎรเกิน 500,000 คน แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน ใหมี้สมาชิกสภา อบจ. ได ้ 30  คน 
-   จงัหวดัใดมีราษฎรเกิน 1,000,000 คน แต่ไม่เกิน 1,500,000 คน ใหมี้สมาชิกสภา อบจ. ได ้ 36 คน 
-   จงัหวดัใดมีราษฎรเกิน 1,500,000 คน แต่ไม่เกิน 2,000,000 คน ใหมี้สมาชิกสภา อบจ. ได ้ 42 คน 
-   จงัหวดัใดมีราษฎรเกิน 2,000,000 คนข้ึนไป ใหมี้สมาชิกสภา อบจ. ได ้ 48  คน 
ขอ้ 10.  ตามกฎหมายน้ีไดใ้หจ้งัหวดัใดมีราษฎรจาํนวน เกินหา้แสนคนแต่ไม่เกินหน่ึงลา้นคน ใหมี้การเลือกตั้งสมาชิก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดจ้าํนวนเท่าใด 
 1.25 คน   2.27 คน   3.29 คน   4.30 คน  
ตอบ 4.  30  คน 
 ประชาชนในแต่ละจงัหวดัสามารถเลือกตวัแทนเขา้มาบริหาร อบจ.ไดโ้ดยตรงโดยการเลือกตั้งนายก อบจ. 
และสมาชิกสภา อบจ. การเลือกตั้งนายก อบจ. ถือเขตจงัหวดัเป็นเขตเลือกตั้ง ผูมี้สิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือก
ผูส้มคัรนายก อบจ. ได ้1 คน 
เกณฑก์ารเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
-   จงัหวดัใดมีราษฎรไม่เกิน 500,000 คน ใหมี้สมาชิกสภา อบจ. ได ้ 24  คน 
-   จงัหวดัใดมีราษฎรเกิน 500,000 คน แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน ใหมี้สมาชิกสภา อบจ. ได ้ 30  คน 
-   จงัหวดัใดมีราษฎรเกิน 1,000,000 คน แต่ไม่เกิน 1,500,000 คน ใหมี้สมาชิกสภา อบจ. ได ้ 36 คน 
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-   จงัหวดัใดมีราษฎรเกิน 1,500,000 คน แต่ไม่เกิน 2,000,000 คน ใหมี้สมาชิกสภา อบจ. ได ้ 42 คน 
-   จงัหวดัใดมีราษฎรเกิน 2,000,000 คนข้ึนไป ใหมี้สมาชิกสภา อบจ. ได ้ 48  คน 
ขอ้ 11.  ตามกฎหมายน้ีจงัหวดัใดท่ีมีราษฎรจาํนวน เกินหน่ึงลา้นคนแต่ไม่เกินหน่ึงลา้นหา้แสนคน ใหมี้การเลือกตั้ง
สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดจ้าํนวนเท่าใด 
 1.30 คน   2.33 คน   3.35 คน   4.36 คน 
ตอบ 4. 36 คน 
 ประชาชนในแต่ละจงัหวดัสามารถเลือกตวัแทนเขา้มาบริหาร อบจ.ไดโ้ดยตรงโดยการเลือกตั้งนายก อบจ. 
และสมาชิกสภา อบจ. การเลือกตั้งนายก อบจ. ถือเขตจงัหวดัเป็นเขตเลือกตั้ง ผูมี้สิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือก
ผูส้มคัรนายก อบจ. ได ้1 คน 
เกณฑก์ารเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
-   จงัหวดัใดมีราษฎรไม่เกิน 500,000 คน ใหมี้สมาชิกสภา อบจ. ได ้ 24  คน 
-   จงัหวดัใดมีราษฎรเกิน 500,000 คน แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน ใหมี้สมาชิกสภา อบจ. ได ้ 30  คน 
-   จงัหวดัใดมีราษฎรเกิน 1,000,000 คน แต่ไม่เกิน 1,500,000 คน ใหมี้สมาชิกสภา อบจ. ได ้ 36 คน 
-   จงัหวดัใดมีราษฎรเกิน 1,500,000 คน แต่ไม่เกิน 2,000,000 คน ใหมี้สมาชิกสภา อบจ. ได ้ 42 คน 
-   จงัหวดัใดมีราษฎรเกิน 2,000,000 คนข้ึนไป ใหมี้สมาชิกสภา อบจ. ได ้ 48  คน 
ขอ้ 12.  ตามพระราชบญัญติัน้ี จงัหวดัใดท่ีมีจาํนวนราษฎร เกินหน่ึงลา้นหา้แสนคนแต่ไม่เกินสองลา้นคน ใหมี้การ
เลือกตั้งสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดจ้าํนวนเท่าใด 
 1.40 คน   2.41 คน   3.42 คน   4.43 คน 
ตอบ 3. 42 คน 
 ประชาชนในแต่ละจงัหวดัสามารถเลือกตวัแทนเขา้มาบริหาร อบจ.ไดโ้ดยตรงโดยการเลือกตั้งนายก อบจ. 
และสมาชิกสภา อบจ. การเลือกตั้งนายก อบจ. ถือเขตจงัหวดัเป็นเขตเลือกตั้ง ผูมี้สิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือก
ผูส้มคัรนายก อบจ. ได ้1 คน 
เกณฑก์ารเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
-   จงัหวดัใดมีราษฎรไม่เกิน 500,000 คน ใหมี้สมาชิกสภา อบจ. ได ้ 24  คน 
-   จงัหวดัใดมีราษฎรเกิน 500,000 คน แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน ใหมี้สมาชิกสภา อบจ. ได ้ 30  คน 
-   จงัหวดัใดมีราษฎรเกิน 1,000,000 คน แต่ไม่เกิน 1,500,000 คน ใหมี้สมาชิกสภา อบจ. ได ้ 36 คน 
-   จงัหวดัใดมีราษฎรเกิน 1,500,000 คน แต่ไม่เกิน 2,000,000 คน ใหมี้สมาชิกสภา อบจ. ได ้ 42 คน 
-   จงัหวดัใดมีราษฎรเกิน 2,000,000 คนข้ึนไป ใหมี้สมาชิกสภา อบจ. ได ้ 48  คน    
ขอ้ 13.  ตามพระราชบญัญติัน้ี จงัหวดัใดท่ีมีจาํนวนราษฎร เกินสองลา้นคนข้ึนไป ใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัไดจ้าํนวนเท่าใด 
 1.45 คน   2.46 คน   3.47 คน   4.48 คน  
ตอบ 4.  จาํนวน 48 คน 
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 ประชาชนในแต่ละจงัหวดัสามารถเลือกตวัแทนเขา้มาบริหาร อบจ.ไดโ้ดยตรงโดยการเลือกตั้งนายก อบจ. 
และสมาชิกสภา อบจ. การเลือกตั้งนายก อบจ. ถือเขตจงัหวดัเป็นเขตเลือกตั้ง ผูมี้สิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือก
ผูส้มคัรนายก อบจ. ได ้1 คน 
เกณฑก์ารเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
-   จงัหวดัใดมีราษฎรไม่เกิน 500,000 คน ใหมี้สมาชิกสภา อบจ. ได ้ 24  คน 
-   จงัหวดัใดมีราษฎรเกิน 500,000 คน แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน ใหมี้สมาชิกสภา อบจ. ได ้ 30  คน 
-   จงัหวดัใดมีราษฎรเกิน 1,000,000 คน แต่ไม่เกิน 1,500,000 คน ใหมี้สมาชิกสภา อบจ. ได ้ 36 คน 
-   จงัหวดัใดมีราษฎรเกิน 1,500,000 คน แต่ไม่เกิน 2,000,000 คน ใหมี้สมาชิกสภา อบจ. ได ้ 42 คน 
-   จงัหวดัใดมีราษฎรเกิน 2,000,000 คนข้ึนไป ใหมี้สมาชิกสภา อบจ. ได ้ 48  คน 
ขอ้ 14. อายกุารครบวาระของสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีกาํหนดคราวละก่ีปี 
 1.คราวละ 5  ปี นบัตั้งแต่วนัรับสมคัรสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเร่ิมตั้งแต่ตั้งแต่
วนัเลือกตั้ง 
 2.คราวละ 6  ปี นบัตั้งแต่วนัรับสมคัรสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเร่ิมตั้งแต่ตั้งแต่
วนัเลือกตั้ง 
 3.คราวละ 4  ปี นบัตั้งแต่วนัรับสมคัรสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเร่ิมตั้งแต่ตั้งแต่
วนัเลือกตั้ง 
 4.คราวละ 2  ปี นบัตั้งแต่วนัรับสมคัรสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเร่ิมตั้งแต่ตั้งแต่
วนัเลือกตั้ง 
ตอบ 3. คราวละ 4 ปี นบัตั้งแต่วนัรับสมคัรสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเร่ิมตั้งแต่ตั้งแต่วนั
เลือกตั้ง  
ขอ้ 15.  ตามกฎหมายน้ีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สามารถยืน่ใบลาออกต่อผูใ้ดได ้
 1.นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  2.รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 3.ผูว้า่ราชการจงัหวดั    4.รองผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ตอบ 3. ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ขอ้ 16. ตามกฎหมายน้ี สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จะส้ินสุดลง กรณีท่ีมีการขาดการ
ประชุมจาํนวนก่ีคร้ัง 
 1.2 คร้ังติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัควร  2.3 คร้ังติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัควร 
 3.4 คร้ังติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัควร  4.5 คร้ังติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัควร 
ตอบ 2. จาํนวน 3คร้ังติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัควร 
ขอ้ 17.  ตามกฎหมายน้ี ไดก้าํหนดให้รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีจาํนวนตามขอ้ใด 
 1.2 คน โดย มีรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีท่ีมาจากสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเลือก
จาก สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
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 2.3 คน โดย รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีท่ีมาจากสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเลือกจาก 
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 3.4 คน โดย รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีท่ีมาจากสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเลือกจาก 
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 4.5 คน โดย รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีท่ีมาจากสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเลือกจาก 
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ตอบ 1. มีจาํนวน ๒ คน โดย รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีท่ีมาจากสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
เลือกจาก สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ขอ้ 18.  ตามกฎหมายน้ีไดก้าํหนดให ้ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั นั้นสามารถยืน่ใบลาออกต่อใครได ้
 1.นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  2.รองนากยกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 3.ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   4.ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ตอบ 4. ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ขอ้ 19. ตามกฎหมายน้ีไดมี้การกาํหนดให้รองประธานสภา สามารถดาํเนินการยืน่ใบลาออกต่อผูใ้ด 
 1.ผูว้า่ราชการจงัหวดั    2.รองผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 3.นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   4.นายอาํเภอ 
ตอบ 1. ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ขอ้ 20.  ตามกฎหมายน้ีใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เลือกสมาชิกสภาเป็นประธาน 1 คน และรองประธาน อีกก่ี
คน ในกรณีประธานและรองประธานพน้จากตาํแหน่ง 
 1.จาํนวน 2 คน  2.จาํนวน 3 คน  3.จาํนวน 4 คน  4.จาํนวน 5 คน 
ตอบ 1. จาํนวน 2 คน 
ขอ้ 21. สภาองคก์ารบริการส่วนจงัหวดั มีมติใหพ้น้จากตาํแหน่งจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนสมาชิกเพื่อเขา้
เสนอช่ือซ่ึงมติดงักล่าว จะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่เท่าใด 
 1.3 ใน 4    2.3 ใน 5  3.2 ใน 4   4.2 ใน 5 
ตอบ 1. ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 
ขอ้ 22. สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ประกอบดว้ยสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง 
อายขุองสภากาํหนดคราวละ 4 ปี นบัตั้งแต่วนัเลือกตั้ง และสมาชิกภาพของสมาชิกเร่ิมตั้งแต่วนัเลือกตั้ง และ 
สมาชิกภาพส้ินสุดลงเม่ือใด 
 1. ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยบุสภา  2. ตาย 
 3. ขาดการประชุมสามคร้ังติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัควร 
 4. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ 4. ถูกทุกขอ้  
 สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ประกอบดว้ยสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง 
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อายขุองสภากาํหนดคราวละ 4 ปี นบัตั้งแต่วนัเลือกตั้ง และสมาชิกภาพของสมาชิกเร่ิมตั้งแต่วนัเลือกตั้ง และ 
สมาชิกภาพส้ินสุดลงเม่ือ 
-   ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยบุสภา 
-   ตาย 
-   ลาออก โดยยืน่หนงัสือต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
-   ขาดการประชุมสามคร้ังติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัควร 
ขอ้ 23. ในกรณีเม่ือตาํแหน่งประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หรือรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
วา่งลงเพราะสาเหตุอ่ืนใดนั้น นอกจากถึงคราวออกตามอายขุองสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หรือมีการยบุสภา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ใหมี้การเลือกประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หรือรองประธานสภาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั แทนตาํแหน่งท่ีวา่งภายในก่ีวนั 
 1.ภายในสามสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีตาํแหน่งนั้นวา่งลง 
 2.ภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีตาํแหน่งนั้นวา่งลง 
 3.ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีตาํแหน่งนั้นวา่งลง 
 4.ภายในยีสิ่บหา้วนันบัแต่วนัท่ีตาํแหน่งนั้นวา่งลง 
ตอบ 3. ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีตาํแหน่งนั้นวา่งลง 
ขอ้ 24. ในปีหน่ึง ๆ ใหมี้ การจดัประชุมสมยัประชุมสามญั จาํนวนก่ีสมยั 
 1.2 สมยั   2.3 สมยั   3.4 สมยั   4.5 สมยั  
ตอบ 1. จาํนวน 2 สมยั 
ขอ้ 25. ตามพระราชบญัญติัน้ี ในการจดัประชุมสมยัประชุมสามญั ใครท่ีจะตอ้งกาํหนดใหส้มาชิกสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัไดม้าประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัคร้ังแรก 
 1.นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  2.รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 3.ปลดัจงัหวดัท่ี ผูว้า่ฯ มอบ   4.ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ตอบ 4. ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ขอ้ 26. กฎหมายน้ีไดก้าํหนดใหก้ารประชุมสมยัประชุมสามญั โดยผูว้า่ราชการจงัหวดัจะตอ้งเป็นผูก้าํหนดใหส้มาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดม้าประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัคร้ังแรกภายในก่ีวนั 
 1.สิบหา้วนันบัแต่วนัประกาศผลการเลือกสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 2.สิบหา้วนันบัแต่วนัประกาศผลการแต่งตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 3.สิบหา้วนันบัแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 4.สิบหา้วนัตั้งแต่ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ตอบ 3. สิบหา้วนันบัแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ขอ้ 27. ตามพระราชบญัญติัน้ี ในวนัเร่ิมสมยัประชุมสามญัประจาํปี ใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาํหนดสมยัการ
ประชุมสามญัใหมี้กาํหนดก่ีวนั 
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 1.30 วนั   2.35 วนั   3.40 วนั   4.45 วนั  
ตอบ 4. 45 วนั 
ขอ้ 28. ในกรณีท่ีมีความจาํเป็น ใหใ้ครสั่งขยายสมยัประชุมสามญัออกไปอีกไดต้ามความจาํเป็นแต่คร้ังละไม่เกิน 15 วนั 
 1.ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  2.รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 3.ท่ีปรึกษาประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 4.ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ตอบ 1. ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ขอ้ 29. ตามกฎหมายน้ีผูใ้ดท่ีสามารถเรียกประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตามสมยัประชุมและเป็น
ผูด้าํเนินการเปิดการประชุม  
 1.ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  2.รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 3.ท่ีปรึกษาประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 4.ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ตอบ 1. ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ขอ้ 30. ตามกฎหมายน้ีไดก้าํหนดในการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมยัวิสามญัใหมี้การกาํหนดก่ีวนั 
 1.5 วนั   2.7 วนั   3.8 วนั   4.10 วนั 
ตอบ 2. 7 วนั  
ขอ้ 31. ตามกฎหมายน้ีไดก้าํหนดในการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมยัวิสามญัใหมี้การกาํหนดโดย 
ถา้มีกรณีจาํเป็น สามารถขยายสมยัประชุมสมยัวสิามญัออกไปอีกคร้ังละไม่เกินก่ีวนั 
 1. 5 วนั   2. 7 วนั   3. 8 วนั   4. 10 วนั  
ตอบ 2. 7 วนั  
ขอ้ 32. บุคคลผูท่ี้จะมีสิทธิในการสมคัรรับเลือกตั้งเป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจะตอ้งมีอายเุท่าใด 
 1.มีอายไุม่ต ํ่ากวา่สามสิบหา้ปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 
 2.มีอายไุม่ต ํ่ากวา่สามสิบปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 
 3.มีอายไุม่ต ํ่ากวา่สามสิบเจด็ปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 
 4.มีอายไุม่ต ํ่ากวา่สิบหา้ปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 
ตอบ 2. มีอายไุม่ต ํ่ากวา่สามสิบปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 
ขอ้ 33. ตามกฎหมายน้ีไดก้าํหนดใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัดาํรงตาํแหน่งและมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละ
เท่าใด 
 1.คราวละส่ีปีนบัแต่วนัประกาศเลือกตั้ง  2.คราวละส่ีปีนบัแต่วนัสมคัรเลือกตั้ง 
 3.คราวละส่ีปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง   4.คราวละส่ีปีนบัแต่วนัรับสมคัรเลือกตั้ง 
ตอบ 3. คราวละส่ีปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง 
ขอ้ 34. ผูใ้ดท่ีมีอาํนาจในการแต่งตั้งรองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
 1.ผูว้า่ราชการจงัหวดั    2.รองผูว้า่ราชการจงัหวดั 
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 3.นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  4.รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ตอบ 3. นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
ขอ้ 35. ตามกฎหมายน้ี ในกรณีท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั48 คน ให้
แต่งตั้งรองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ไดจ้าํนวนเท่าใดจึงจะถูกตอ้ง 
 1.ไม่เกิน 5. คน  2.ไม่เกิน 6 คน  3.ไม่เกิน 7 คน  4.ไม่เกิน 4 คน 
ตอบ 4.ไม่เกินส่ีคน 
ขอ้ 36 กฎหมายน้ีไดก้าํหนดในกรณีท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 36คน 
สามารถแต่งตั้งรองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ไดจ้าํนวนเท่าใดจึงจะถูกตอ้ง 
 1.ไม่เกิน 3 คน  2.ไม่เกิน 4 คน  3.ไม่เกิน 5 คน  4.ไม่เกิน 6 คน 
ตอบ 1. ไม่เกิน 3 คน  
ขอ้ 37. พระราชบญัญติัน้ีไดก้าํหนดใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 42คน 
ใหแ้ต่งตั้งรองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ไดจ้าํนวนเท่าใด 
 1.ไม่เกิน 2 คน  2.ไม่เกิน 3 คน  3.ไม่เกิน 4 คน  4.ไม่เกิน 5 คน 
ตอบ 2. ไม่เกิน 3 คน 
ขอ้ 38. กฎหมายน้ีกาํหนดใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 30 คน      ให้
สามารถแต่งตั้งรองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ไดจ้าํนวนเท่าใด 
 1. ไม่เกิน 2 คน  2. ไม่เกิน 3 คน  3. ไม่เกิน 4 คน  4. ไม่เกิน 5 คน 
ตอบ 1. ไม่เกิน 2 คน 
ขอ้ 39. ตามกฎหมายน้ี ไดก้าํหนดในกรณีท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ยีสิ่บส่ีคน ใหแ้ต่งตั้งรองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ไดจ้าํนวนเท่าใด 
 1. ไม่เกิน 1 คน  2. ไม่เกิน 2 คน  3. ไม่เกิน 4 คน  4. ไม่เกิน 5 คน 
ตอบ 2. ไม่เกิน 2 คน 
ขอ้ 40. ตาม พระราชบญัญติัน้ี ไดก้าํหนดให ้นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั และท่ีปรึกษานายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัได้
จาํนวนรวมเท่าใด 
 1. ไม่เกิน 1 คน  2. ไม่เกิน 2 คน  3. ไม่เกิน 4 คน  4. ไม่เกิน 5 คน 
ตอบ 4. ไม่เกินหา้คน 
 
ขอ้ 41. กฎหมายน้ีไดก้าํหนดให ้ก่อนท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจะเขา้รับหนา้ท่ี ใหป้ระธานสภาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัเรียกประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เพื่อใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแถลง
นโยบายต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัโดยไม่มีการลงมติ  ภายในก่ีวนั นบัแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้งนายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
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 1.10 วนั   2.11 วนั   3.12 วนั   4.30 วนั 
ตอบ 4. 30 วนั 
ขอ้ 42. ตามกฎหมายน้ีในกรณีท่ี นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัได ้ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัแจง้ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจดัทาํนโยบายแจง้เป็นหนงัสือ เพื่อส่งให้
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทุกคนทราบภายในก่ีวนั 
 1.5 วนั   2.7 วนั   3.9 วนั   4.10 วนั  
ตอบ 2. 7 วนั  
ขอ้ 43. ตามกฎหมายน้ีไดก้าํหนดให ้นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สามารถยืน่ใบลาออกต่อผูใ้ดได ้
 1.ผูว้า่ราชการจงัหวดั    2.รองผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 3.นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  4.รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ตอบ 1. ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ขอ้ 44. ตามกฎหมายน้ีรองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ตอ้งยืน่ใบลาออกต่อผูใ้ด 
 1.ผูว้า่ราชการจงัหวดั    2.รองผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 3.นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  4.รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ตอบ 4. รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ตอ้งยืน่ใบลาออกต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและเลขานุการ
นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ยืน่ใบลาออกต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
ขอ้ 45. ตามพระราชบญัญติัน้ี ผูใ้ดเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและลูกจา้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
 1.ผูว้า่ราชการจงัหวดั    2.รองผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 3.นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  4.รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ตอบ 3. นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ขอ้ 46. กฎหมายน้ีไดก้าํหนดใหร้าษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เห็นวา่สมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัผูใ้ดไม่สมควรดาํรงตาํแหน่งต่อไป ตามกฎหมายวา่ดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เม่ือมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ดว้ย
คะแนนเสียงถอดถอน จาํนวนเท่าใด 
 1.ไม่นอ้ยกวา่สองในส่ีของจาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง 
 2.ไม่นอ้ยกวา่สามในหา้ของจาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง 
 3.ไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง 
 4.ไม่นอ้ยกวา่สามในหกของจาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง 
ตอบ 3. ไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง 
ขอ้ 47. กฎหมายน้ีไดก้าํหนดใหป้ระธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีท่ีมาอยา่งไร 
 1.สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเลือกจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 2.สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเลือกจากสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
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 3.รองสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเลือกจากสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 4.ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเลือกจากสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ตอบ 2. สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเลือกจากสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ขอ้ 48. การปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ตอ้งเป็นไปตามขอ้ใดมากท่ีสุด 
 1.เพื่อความสุขของประชาชน   2.เพื่อประโยชน์สุขของประชารัฐ 
 3.เพื่อประโยชน์สุขของสังคม   4.เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
ตอบ 4. เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
ขอ้ 49. ตามกฎหมายน้ีไดก้าํหนดให ้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอาจใหบ้ริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือ ราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน โดยเรียกค่าบริการได ้โดยจะตอ้งตราเป็นกฎหมายใด 
 1.พระราชกฤษฏีกา 2.พระราชบญัญติั 3.บญัญติัสหการ  4.ขอ้บญัญติั 
ตอบ 4. ขอ้บญัญติั 
ขอ้ 50. กฎหมายไดก้าํหนดให ้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอาจมอบใหเ้อกชนกระทาํกิจการซ่ึงอยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ีของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือค่าตอบแทนท่ีเก่ียวขอ้งแทนองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัไดแ้ต่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูใ้ดเสียก่อน 
 1.สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 2.รองสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 3.ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 4.องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ตอบ 1. สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ขอ้ 51. กฎหมายไดก้าํหนดใหก้ารดาํเนินกิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ีมีลกัษณะเป็นการพาณิชยอ์าจทาํ
ได ้โดยเรียกเป็นกฎหมายใด 
 1.พระราชกฤษฏีกา 2.พระราชบญัญติั 3.บญัญติัสหการ  4.ขอ้บญัญติั 
ตอบ 4. ขอ้บญัญติั 
ขอ้ 52. ตามกฎหมายน้ีไดก้าํหนดให้ใครเป็นผูล้งนาม ร่างขอ้บญัญติัท่ีไดรั้บความเห็นชอบ  
 1.สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 2.นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
 3.ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 4.ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ตอบ 2. นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
ขอ้ 53. กฎหมายน้ีไดก้าํหนดใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจารณา ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย ใหแ้ลว้
เสร็จภายในก่ีวนั 
 1.สิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่างขอ้บญัญติัจากนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
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 2.ยีสิ่บวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่างขอ้บญัญติัจากนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 3.สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่างขอ้บญัญติัจากนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 4.สามสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่างขอ้บญัญติัจากนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ตอบ 3. สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่างขอ้บญัญติัจากนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ขอ้ 54. งบประมาณรายจ่ายขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจะตอ้งตราเป็นกฎหมายใด 
 1.พระราชกฤษฏีกา 2.พระราชบญัญติั 3.บญัญติัสหการ  4.ขอ้บญัญติั 
ตอบ 4. ขอ้บญัญติั 
ขอ้ 55. กฎหมายน้ีไดก้าํหนดใหภ้าษีมูลค่าเพิ่มท่ีจดัเก็บตามประมวลรัษฎากร จดัเก็บไดใ้นจงัหวดัใดใหส่้งมอบให้
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเท่าใด 
 1.ร้อยละหา้สิบของภาษีท่ีจดัเก็บได ้  2.ร้อยละสิบหา้ของภาษีท่ีจดัเก็บได ้
 3.ร้อยละหา้ของภาษีท่ีจดัเก็บได ้   4.ร้อยละยีสิ่บหา้ของภาษีท่ีจดัเก็บได ้
ตอบ 3. ร้อยละหา้ของภาษีท่ีจดัเก็บได ้
ขอ้ 56. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอาํนาจออกขอ้บญัญติัเก็บภาษีบาํรุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจากการคา้ในเขต
จงัหวดัขอ้ใดถูกตอ้ง 
 1.นํ้ามนัเบนซินและนํ้ามนัท่ีคลา้ยกนั นํ้ามนัดีเซลและนํ้ามนัท่ีคลา้ยกนั หรือก๊าซปิโตรเลียมท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิง
สาํหรับรถยนต ์โดยจดัเก็บเพิ่มข้ึนไดไ้ม่เกินลิตรละสิบหา้สตางค ์
 2.นํ้ามนัเบนซินและนํ้ามนัท่ีคลา้ยกนั นํ้ามนัดีเซลและนํ้ามนัท่ีคลา้ยกนั หรือก๊าซปิโตรเลียมท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิง
สาํหรับรถยนต ์โดยจดัเก็บเพิ่มข้ึนไดไ้ม่เกินลิตรละสามสิบสตางค ์
 3.นํ้ามนัเบนซินและนํ้ามนัท่ีคลา้ยกนั นํ้ามนัดีเซลและนํ้ามนัท่ีคลา้ยกนั หรือก๊าซปิโตรเลียมท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิง
สาํหรับรถยนต ์โดยจดัเก็บเพิ่มข้ึนไดไ้ม่เกินลิตรละยีสิ่บสตางค ์
 4.นํ้ามนัเบนซินและนํ้ามนัท่ีคลา้ยกนั นํ้ามนัดีเซลและนํ้ามนัท่ีคลา้ยกนั หรือก๊าซปิโตรเลียมท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิง
สาํหรับรถยนต ์โดยจดัเก็บเพิ่มข้ึนไดไ้ม่เกินลิตรละสิบสตางค ์
ตอบ 4. นํ้ามนัเบนซินและนํ้ามนัท่ีคลา้ยกนั นํ้ามนัดีเซลและนํ้ามนัท่ีคลา้ยกนั หรือก๊าซปิโตรเลียมท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิง
สาํหรับรถยนต ์โดยจดัเก็บเพิ่มข้ึนไดไ้ม่เกินลิตรละสิบสตางค,์ก๊าซปิโตรเลียม กิโลกรัมละไม่เกินสิบสตางค,์ยาสูบ โดย
จดัเก็บเพิ่มข้ึนไดไ้ม่เกินมวนละสิบสตางคเ์ป็นตน้  
ขอ้ 57. ตามพระราชบญัญติัน้ี ในทุกปีงบประมาณใหรั้ฐบาลจดัสรรเงินใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นเงิน
ประเภทใด 
 1.เงินงบประมาณ 2.เงินสนบัสนุน  3.เงินนอกงบประมาณ 4.เงินอุดหนุน 
ตอบ 4. เงินอุดหนุน  
ขอ้ 58. ตามกฎหมายน้ีไดก้าํหนดให้ผูใ้ดท่ีมีอาํนาจกาํกบัดูแลการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัให้
เป็นไปตามกฎหมายใดมากท่ีสุด 
 1.สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และผูว้า่ราชการจงัหวดั 
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 2.นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
 3.ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 4.ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ตอบ 2. นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ขอ้ 59. กฎหมายน้ีไดก้าํหนดใหผู้ใ้ดมีอาํนาจยบัย ั้งการปฏิบติัการนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหรือรองนายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปฏิบติัการในทางท่ีอาจนาํมาซ่ึงความเสียหายแก่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หรือกระทาํ
การฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบขอ้บงัคบัของทางราชการไวเ้ป็นการชัว่คราวได ้คือใคร 
 1.สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 2.นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
 3.ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 4.ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ตอบ 4. ผูว้า่ราชการจงัหวดั  
ขอ้ 60. ผูมี้อาํนาจสั่งให ้นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ประธานสภาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั หรือรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พน้จากตาํแหน่ง ในกรณีท่ีละเลย ไม่ปฏิบติัตาม
อาํนาจหนา้ท่ี หรือปฏิบติัการไม่ชอบดว้ยอาํนาจหนา้ท่ี หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบ เรียบร้อยของประชาชน 
คือผูใ้ด 
 1.รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  2.นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
 3.ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 4.ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ตอบ 1. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย และสาํคญัมาก...เป็นผูมี้อาํนาจยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั คือผูใ้ด 
 
 

 
--------------------------------- 
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เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
ขอ้๑.  พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มีผลในการบงัคบัใชใ้นวนัใด 
 1.๑๘ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖   2.๑๙ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 3.๒๐ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖   4.๒๑ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖ 
ตอบ 1. ๑๘ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖ 
ขอ้ 2.  พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั ถึงฉบบัท่ีเท่าใด 
 1.ฉบบัท่ี ๑๑  ปี พ.ศ. ๒๕๕๒   2.ฉบบัท่ี ๑๔  ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 3.ฉบบัท่ี ๑๕  ปี พ.ศ. ๒๕๕๒   4.ฉบบัท่ี ๑๓  ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ตอบ 4. ฉบบัท่ี ๑๓  ปี พ.ศ. ๒๕๕๒  
ขอ้ 3.  ใครเป็นผูรั้บสนองพระบรมราชโองการพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖   
 1.พระยาพหลพลพยหุเสนา   2.นายปรีดี พนมยงค์ 
 3.จอมพล ป. พิบูลสงคราม   4.พระยามโนปกรณนิติธาดา 
ตอบ  3. จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ขอ้4.  ผูใ้ดท่ีเป็นผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
 1.รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  2.รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 3.นายกรัฐมนตรี     4.ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 
ตอบ 1. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
ขอ้ 5.  ทอ้งถ่ินใดท่ีสามารถยกฐานะเป็นเทศบาลตาํบล จะตอ้งตราเป็นกฎหมายใด 
 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   2.กฎกระทรวงมหาดไทย 
 3.ประกาศกระทรวงมหาดไทย   4.คาํสั่งกระทรวงมหาดไทย 
ตอบ 3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ขอ้ 6.  เม่ือพน้กาํหนดก่ีปีนบัแต่วนัท่ีไดมี้ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะทอ้งถ่ินใดเป็นเทศบาลเมืองหรือ
เทศบาลนครแลว้ หา้มมิใหใ้ชก้ฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี 
 1.หน่ึงปี   2.สองปี   3.สามปี   4.หา้ปี 
ตอบ 1.หน่ึงปี 
ขอ้ 7.  ในเขตเทศบาลตาํบลใด ถา้หมดความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีตาํแหน่งกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น แพทย์
ประจาํตาํบล หรือสารวตัรกาํนนั ใหรั้ฐมนตรีประกาศยกเลิกตาํแหน่งดงักล่าวในอะไร 
 1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ    2. ราชกิจจานุเบกษา 
 3. กฎหมายพระราชบญัญติั   4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ตอบ 2. ราชกิจจานุเบกษา 
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ขอ้ 8.  ทอ้งถ่ินใดท่ีสามารถยกฐานะตนเองข้ึนเป็นเทศบาลนคร จะตอ้งเป็นทอ้งถ่ินในชุมชนนั้นจะตอ้งราษฎร 
จาํนวนเท่าใด 
 1.ตั้งแต่หา้หม่ืนคนข้ึนไป     2.ไม่เกินหา้หม่ืนคนข้ึนไป   
 3.ตั้งแต่ส่ีหม่ืนคนข้ึนไป      4.ไม่เกินเกา้หม่ืนคนข้ึนไป   
ตอบ 1. ตั้งแต่หา้หม่ืนคนข้ึนไป 
ขอ้ 9.  ทอ้งถ่ินใดท่ีสามารถยกฐานะข้ึนเป็นเทศบาลเมือง จะตอ้งเป็นทอ้งถ่ินในชุมชนนั้นจะตอ้งราษฎร จาํนวนเท่าใด 
 1. ไม่เกินหน่ึงหม่ืนคนข้ึนไป   2. ตั้งแต่หน่ึงหม่ืนคนข้ึนไป 
 3. ไม่เกินหา้หม่ืนคนข้ึนไป   4. ตั้งแต่หน่ึงหม่ืนหา้พนัคนข้ึนไป 
ตอบ 2. ตั้งแต่หน่ึงหม่ืนคนข้ึนไป 
ขอ้ 10.  เทศบาลใดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด 
 1.เทศบาลตาํบล  2.เทศบาลเมือง  3.เทศบาลมหานคร 4.เทศบาลนคร  
ตอบ 4. เทศบาลนคร ในประเทศไทย เทศบาลนคร เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสาํหรับเมืองขนาดใหญ่ท่ีมี
ประชากรตั้งแต่ 50,000 คนข้ึนไปและมีรายไดพ้อเพียงต่อการใหบ้ริการสาธารณะตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้การ
จดัตั้งเทศบาลนครกระทาํโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนครตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 
2496 (ฉบบัล่าสุด) ปัจจุบนัมีเทศบาลนครอยู ่30 แห่งทัว่ประเทศ (ไม่นบัรวมกรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา) 
ขอ้ 11. การเปล่ียนช่ือเทศบาลหรือการเปล่ียนแปลงเขตเทศบาล ใหก้ระทาํไดโ้ดยตอ้งเป็นกฎหมายใด 
 1.กระทรวงมหาดไทย    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 3.ประกาศกระทรวงมหาดไทย   4.คาํสั่งกระทรวงมหาดไทย 
ตอบ 3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ขอ้ ๗.  จาํนวนสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลมีจาํนวนก่ีคน 
 1.10 คน   2.12 คน   3.14 คน   4.15 คน 
ตอบ 2. 12 คน เทศบาลตาํบล เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสาํหรับเมืองขนาดเล็ก โดยทัว่ไปเทศบาลตาํบลมีฐานะ
เดิมเป็นสุขาภิบาลหรือองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) การจดัตั้งเทศบาลตาํบลกระทาํโดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทยยกฐานะทอ้งถ่ินข้ึนเป็นเทศบาลตาํบลตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาลตาํบลมี
นายกเทศมนตรีคนหน่ึงทาํหนา้ท่ีหวัหนา้ฝ่ายบริหารและสภาเทศบาลซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิกจาํนวน 12 คนท่ีราษฎรใน
เขตเทศบาลเลือกตั้งมาทาํหนา้ท่ีฝ่ายนิติบญัญติั นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรเขตเทศบาล 
ขอ้ 8.  จาํนวนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมีจาํนวนก่ีคน 
 1.16 คน   2.18 คน   3.19 คน   4.20 คน  
ตอบ 2. สภาเทศบาลเมือง มีจาํนวนสมาชิก ๑๘ คน ทศบาลเมืองมีนายกเทศมนตรีทาํหนา้ท่ีหวัหนา้ฝ่ายบริหารและมี
สภาเทศบาลซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิกจาํนวน 18 คนท่ีราษฎรในเขตเทศบาลเลือกตั้งมาทาํหนา้ท่ีฝ่ายนิติบญัญติั 
นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรในเขตเทศบาล โดยเทศบาลเมืองมีหนา้ท่ีรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความสะอาด สร้างและบาํรุงถนนและท่าเรือ ดบัเพลิงและกูภ้ยั จดัการศึกษา ใหบ้ริการสาธารณสุข สังคม
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สงเคราะห์ และรักษาวฒันธรรมอนัดีในทอ้งถ่ิน นอกจากน้ียงัอาจจดัใหมี้สาธารณูปโภคและสาธารณูปการอ่ืน ๆ ได้
ตามสมควร 
ขอ้ 9.  จาํนวนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมีจาํนวนก่ีคน 
 1. 20 คน  2. 21 คน  3. 22 คน  4. 24 คน 
ตอบ 4. 24 คน สภาเทศบาลนคร มีสมาชิกจาํนวน ๒๔ คนเทศบาลนครประกอบดว้ยนายกเทศมนตรีทาํหนา้ท่ีหวัหนา้
ฝ่ายบริหารและสภาเทศบาลท่ีมีสมาชิกจาํนวน 24 คนมาจากการเลือกตั้งของราษฎรในเขตเทศบาลทาํหนา้ท่ีเป็นฝ่ายนิติ
บญัญติั นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรในเขตเทศบาลและมีรองนายกเทศมนตรีมาจากการ
แต่งตั้งของนายกเทศมนตรี นอกจากน้ียงัมีสาํนกังานเทศบาลนครซ่ึงมีปลดัเทศบาลเป็นหวัหนา้พนกังานเทศบาล ทาํ
หนา้ท่ีเป็นหน่วยงานธุรการและหน่วยงานใหบ้ริการประชาชนภายใตก้ารบงัคบับญัชาของนายกเทศมนตรี 
ขอ้10. วาระการดาํรงตาํแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลจะอยูใ่นตาํแหน่งคราวละก่ีปี 
 1.๔ปี แต่วนัเลือกตั้งและสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลเร่ิมตั้งแต่วนัเลือกตั้ง 
 2.๔ปี นบัตั้งแต่วนัเลือกตั้งและสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลเร่ิมตั้งแต่วนัเลือกตั้ง 
 3.๔ปี นบัตั้งแต่วนัเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเร่ิมตั้งแต่วนัเลือกตั้ง 
 4.๔ปี นบัถึงวนัเลือกตั้งและสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลเร่ิมตั้งแต่วนัเลือกตั้ง 
ตอบ 2. ๔ปี นบัตั้งแต่วนัเลือกตั้งและสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลเร่ิมตั้งแต่วนัเลือกตั้ง 
ขอ้ 11.  เม่ือมีการจดัตั้งเทศบาลตามพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายวา่ดว้ยสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ให้
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินภายในก่ีวนั 
 1. ไม่เกินส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดจ้ดัตั้งเป็นเทศบาล 
 2. ภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดจ้ดัตั้งเป็นเทศบาล 
 3. ส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดจ้ดัตั้งเป็นเทศบาล 
 4. ส่ีสิบเกา้วนันบัแต่วนัท่ีไดจ้ดัตั้งเป็นเทศบาล 
ตอบ 3. ส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดจ้ดัตั้งเป็นเทศบาล 
ขอ้ 12.  ในระหวา่งท่ีไม่มีนายกเทศมนตรี ใหใ้ครซ่ึงดาํรงตาํแหน่งอยูก่่อนวนัท่ีจดัตั้งเทศบาลปฏิบติัหนา้ท่ีปลดัเทศบาล 
และใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีนายกเทศมนตรีเท่าท่ีจาํเป็นไดเ้ป็นการชัว่คราว จนถึงวนัประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  
 1.ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   2.ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 3.นายอาํเภอ     4.ปลดัอาํเภอ 
ตอบ 1. ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ขอ้13. กรณีท่ีสมาชิกสภาเทศบาลยืน่ใบลาออก จะตอ้งลาออกต่อผูใ้คร 
 1. ผูว้า่ราชการจงัหวดั    2. ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 3. นายอาํเภอ     4. ปลดัอาํเภอ 
ตอบ 1. ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
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ขอ้ 14.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งกรณีเทศบาลเมือง 
 1.ถ่ินอนัเป็นท่ีตั้งศาลากลางจงัหวดั 
 2.ทอ้งถ่ินชุมนุมชนท่ีมีราษฎรตั้งแต่หน่ึงหม่ืนคนข้ึนไป 
 3.เทศบาลท่ีมีรายไดพ้อควรแก่การท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีอนัตอ้งทาํตามพระราชบญัญติัน้ี และซ่ึงมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง 
 4.ทุกขอ้ท่ีกล่าวมา 
ตอบ 4. เทศบาลเมือง ไดแ้ก่ ทอ้งถ่ินอนัเป็นท่ีตั้งศาลากลางจงัหวดั หรือทอ้งถ่ินชุมนุมชนท่ีมีราษฎรตั้งแต่หน่ึงหม่ืนคน
ข้ึนไป ทั้งมีรายไดพ้อควรแก่การท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีอนัตอ้งทาํตามพระราชบญัญติัน้ี และซ่ึงมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุช่ือและเขตของเทศบาลไวด้ว้ย 
ขอ้ 15. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัเทศบาลนคร 
 1.ทอ้งถ่ินชุมนุมชนท่ีมีราษฎรตั้งแต่หา้หม่ืนคนถึงเกา้หม่ืนคน 
 2.ทอ้งถ่ินชุมนุมชนท่ีมีราษฎรตั้งแต่หา้หม่ืนคนข้ึนไป 
 3.ทอ้งถ่ินท่ีมีรายไดพ้อควรแก่การท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีอนัตอ้งทาํตามพระราชบญัญติัน้ี 
 4.ประกาศกระทรวงมหาดไทยของเทศบาลนครตอ้งระบุใหร้ะบุช่ือและเขตของเทศบาลไวด้ว้ย 
ตอบ 1. เทศบาลนคร ไดแ้ก่ ทอ้งถ่ินชุมนุมชนท่ีมีราษฎรตั้งแต่หา้หม่ืนคนข้ึนไป ทั้งมีรายไดพ้อควรแก่การท่ีจะปฏิบติั
หนา้ท่ีอนัตอ้งทาํตามพระราชบญัญติัน้ี และซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยนั้นใหร้ะบุช่ือและเขตของเทศบาลไวด้ว้ย 
ขอ้ 16. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลจะส้ินสุดลง กรณีมีการขาดการประชุมก่ีคร้ัง 
 1. เกินสามคร้ังติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
 2. ไม่เกินสามคร้ังติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
 3. ไม่นอ้ยกวา่สามคร้ังติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
 4. สามคร้ังติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
ตอบ 1. เกินสามคร้ังติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
ขอ้ 17.  การท่ีราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล ถา้เห็นวา่สมาชิกสภาเทศบาลผูใ้ดไม่สมควรจะดาํรงตาํแหน่ง
ต่อไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดทอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเม่ือมีขอ้สงสัย
เก่ียวกบัสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงถอดถอนจาํนวนเท่าใดจึงจะถูกตอ้ง 
 1. นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง 
 2. นอ้ยกวา่ 3 ใน 5 ของจาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง 
 3. ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 6 ของจาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง 
 4. ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง 
ตอบ 4. ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง 
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ขอ้ 18.  ประธานสภาเทศบาลมีท่ีมาอยา่งไร 
 1. นายอาํเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสมาชิกเทศบาล 
 2. ผูว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสมาชิกเทศบาล 
 3. นายอาํเภอสามารถแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามขอ้เสนอของสมาชิกเทศบาล 
 4. ผูว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามเสนอของสมาชิกเทศบาล 
ตอบ 2. ผูว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสมาชิกเทศบาล 
ขอ้19. ในกรณีประธานสภาเทศบาลจะยืน่ใบลาออกนั้น สามารถจะดาํเนินการในการยืน่ใบลาออกต่อผูใ้ด 
 1. รองผูว้า่ราชการจงัหวดั    2. นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 3. ผูว้า่ราชการจงัหวดั    4. ปลดัจงัหวดั 
ตอบ 3. ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ขอ้ 20. ผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินแลว้ จะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้พน้จากตาํแหน่งสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รองผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน เพราะเหตุมีส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทาํกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ยงัไม่ถึงก่ีปี....นบัถึงวนัรับสมคัรเลือกตั้ง 
 1.ไม่ถึง 5 ปี  2.ไม่ถึง 6 ปี   3.ไม่ถึง 7 ปี  4.ไม่ถึง 9 ปี  
ตอบ 1.ไม่ถึง 5 ปีผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินแลว้ จะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้พน้จากตาํแหน่งสมาชิก
สภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รองผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน เพราะเหตุมีส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทาํกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ยงัไม่ถึงหา้ปีนบัถึงวนัรับสมคัรเลือกตั้ง  
ขอ้ 21. ก่อนเขา้รับหนา้ท่ี สมาชิกสภาเทศบาลตอ้งปฏิญาณตนในท่ีประชุมสภาเทศบาลวา่อยา่งไร 
 1. จะรักษาไวแ้ละปฏิบติัตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร 
             2. จะซ่ือสัตยสุ์จริตและปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อประโยชน์ของทอ้งถ่ิน 
 3. จะรักษาไวแ้ละปฏิบติัตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ทั้งจะซ่ือสัตยสุ์จริต เสมอภาคและปฏิบติั
หนา้ท่ีเพื่อประโยชน์ของทอ้งถ่ิน 
 4. จะรักษาไวแ้ละปฏิบติัตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ทั้งจะซ่ือสัตยสุ์จริตและปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อ
ประโยชน์ของทอ้งถ่ิน 
ตอบ 4. จะรักษาไวแ้ละปฏิบติัตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ทั้งจะซ่ือสัตยสุ์จริตและปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อ
ประโยชน์ของทอ้งถ่ิน 
ขอ้ 22. ในกรณีท่ีรองประธานสภาเทศบาล จะดาํเนินการยืน่ใบลาออก สามารถยืน่ไดต่้อผูใ้ด 
 1. รองผูว้า่ราชการจงัหวดั    2. นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
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 3. ผูว้า่ราชการจงัหวดั    4. ปลดัจงัหวดั 
ตอบ 3. ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ขอ้23. ในกรณีท่ีตาํแหน่งประธานสภาเทศบาลวา่งลงเพราะเหตุใดเหตุหน่ึงนั้น ใหส้ภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลข้ึนแทนตาํแหน่งท่ีวา่งภายในก่ีวนัถึงจะถูกตอ้ง 
 1.15 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีตาํแหน่งวา่งลง  2.20 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีตาํแหน่งวา่งลง 
 3.25 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีตาํแหน่งวา่งลง  4.30 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีตาํแหน่งวา่งลง 
ตอบ 1.  15 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีตาํแหน่งวา่งลง 
ขอ้ 24.ตามกฎหมายน้ีในปีหน่ึงจะตอ้งใหมี้สมยัประชุมสามญัของสภาเทศบาลจาํนวนเท่าใด 
 1.3 สมยั   2.4 สมยั   3.5 สมยั   4.6 สมยั  
ตอบ  2.  สมยัประชุมสามญั 4 สมยั  
ขอ้ 25.  ผูใ้ดท่ีสามารถกาํหนดสมยัประชุมสามญัคร้ังแรกไดแ้ละในวนัท่ีเร่ิมประชุมสมยัสามญัประจาํปีของสภา
เทศบาลกาํหนดโดยใคร 
 1.ประธานสภาเทศบาล 2.สภาเทศบาล  3.สมาชิกสภาเทศบาล 4.รองประธานสภาเทศบาล 
ตอบ 2. สภาเทศบาล 
ขอ้ 26.  ผูใ้ดท่ีสามารถกาํหนดการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลคร้ังแรกได ้
 1. ประธานสภาเทศบาล 2. สภาเทศบาล  3. สมาชิกสภาเทศบาล 4. ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ตอบ 4. ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ขอ้ 27. การประชุมสมาชิกสภาเทศบาลคร้ังแรกจะตอ้งดาํเนินการประชุมภายในก่ีวนั 
 1.10 วนั   2.15 วนั   3.20 วนั   4.25 วนั 
ตอบ 2. 15 วนั 
ขอ้ 28. บุคคลผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่
ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 
ยกเวน้ขอ้ใด 
 ๑. มีอายไุม่ต ํ่ากวา่สามสิบปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 
 ๒. สาํเร็จการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือ
สมาชิกรัฐสภา 
 ๓. ไม่เป็นผูท่ี้พน้จากตาํแหน่งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รองผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน หรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพราะเหตุมีส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มในสัญญา
ท่ีกระทาํกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงัไม่ถึงหา้ปีนบัถึงวนัรับสมคัรเลือกตั้ง 
 ๔. เคยเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ซ่ึงถูกใหพ้น้จากตาํแหน่งเน่ืองจากกระทาํการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ 
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ตอบ  ๒. สาํเร็จการศึกษาตอ้งไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือ
สมาชิกรัฐสภา  
ขอ้ 29.  นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผูช่้วยเหลือในการบริหาร
ราชการของเทศบาลตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายไดต้ามเกณฑข์อ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
 ๑. เทศบาลตาํบล ใหแ้ต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไ้ม่เกินสองคน 
 ๒. เทศบาลเมือง ใหแ้ต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไ้ม่เกินสามคน 
 ๓. เทศบาลนคร ใหแ้ต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไ้ม่เกินส่ีคน 
 ๔. เทศบาลเมืองและนคร ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไ้ม่เกินส่ีคน 
ตอบ ๔. เทศบาลเมืองและนคร ใหแ้ต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไ้ม่เกินส่ีคน 
ขอ้๓๐. ในการประชุมสมยัสามญัหน่ึงๆ นั้นจะตอ้งดาํเนินการใหมี้การกาํหนดระยะเวลาในการประชุมก่ีวนั 
 1.ไม่เกิน2๐วนัถา้จะขยายเวลาออกไปอีก จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 2.ไม่เกิน3๐วนัถา้จะขยายเวลาออกไปอีก จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 3.ไม่เกิน4๐วนัถา้จะขยายเวลาออกไปอีก จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 4.ไม่เกิน5๐วนัถา้จะขยายเวลาออกไปอีก จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ตอบ 2. ไม่เกิน3๐วนัถา้จะขยายเวลาออกไปอีก จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ขอ้ 31. โดยปกติแลว้ใครท่ีสามารถเป็นผูก้าํหนด โดยเรียกใหมี้การประชุมสภาเทศบาลตามสมยัประชุม 
 1.รองประธานสภาเทศบาล   2.ผูช่้วยประธานสภาเทศบาล 
 3.เลขานุการประธานสภาเทศบาล   4.ประธานสภาเทศบาล 
ตอบ 4. ประธานสภาเทศบาล 
ขอ้ 32. การประชุมสภาเทศบาลผูเ้ปิดหรือปิดประชุม คือผูใ้ด 
 1.  ประธานสภาเทศบาล    2.  ผูช่้วยประธานสภาเทศบาล 
 3.  เลขานุการประธานสภาเทศบาล  4.  ท่ีปรึกษาประธานสภาเทศบาล 
ตอบ 1. ประธานสภาเทศบาล 
ขอ้ 33. ในการดาํเนินการสมยัประชุมวสิามญันั้น จะตอ้งกาํหนดใหมี้ไวจ้าํนวนก่ีวนั 
 1.เกินสิบหา้วนั  2.ไม่เกินสิบหา้วนั 3.ไม่เกินส่ีสิบหา้วนั 4.ผดิทุกขอ้ 
ตอบ 2.ไม่เกินสิบหา้วนั 
ขอ้ 34. บุคคลผูท่ี้มีสิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตอ้งมีอายตุามขอ้ใดถึงจะถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัน้ี 
 1.มีอายไุม่ต ํ่ากวา่สามสิบปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 2.มีอายไุม่ต ํ่ากวา่ส่ีสิบปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 
 3.มีอายไุม่ต ํ่ากวา่หา้สิบปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 4.มีอายไุม่ต ํ่ากวา่สามสิบสามปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 
ตอบ 1. ตามพระราชบญัญติัน้ีตอ้งมีอายไุม่ต ํ่ากวา่สามสิบปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 
ขอ้ 35.  ตามพระราชบญัญติัน้ีนายกเทศมนตรีดาํรงตาํแหน่งและมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งเท่าใด 
 1.คร้ังละส่ีปีหรือนบัแต่วนัประกาศวนัเลือกตั้ง 2.คราวละส่ีปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง 



คู่มือสอบภาค ก.ความรูค้วามสามารถทัว่ไปและกฏหมายทอ้งถิน่ 108 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 3.คราวละส่ีปีนบัแต่วนัแต่งตั้ง   4.คราวละส่ีปีนบัแต่วนัสมคัรเลือกตั้ง 
ตอบ 2. คราวละส่ีปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง 
ขอ้ 36.  ผูท่ี้สามารถแต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรี ตามกฎหมายน้ีคือใคร 
 1.นายกเทศมนตรี    2.นายกเทศมนตรีนคร 
 3.นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  4.ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ตอบ 1.นายกเทศมนตรี 
ขอ้ 37. ในกรณีเทศบาลตาํบล เม่ือมีการแต่งตั้งรองนายก ใหมี้การแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได ้ตามใดถูกตอ้ง 
 1.ไม่มากเกินหน่ึงในสองคนเทศบาลเมืองใหแ้ต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไม่เกินสามคน เทศบาลนครแต่งตั้งรอง
นายกเทศมนตรีไม่เกินส่ีคน 
 2.ไม่นอ้ยสองคนเทศบาลเมืองใหแ้ต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไม่เกินสามคน เทศบาลนครแต่งตั้งรอง
นายกเทศมนตรีไม่เกินส่ีคน 
 3.เกินสองคนเทศบาลเมืองใหแ้ต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไม่เกินสามคน เทศบาลนครแต่งตั้งรอง
นายกเทศมนตรีไม่เกินส่ีคน 
 4.ไม่เกินสองคนเทศบาลเมืองใหแ้ต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไม่เกินสามคน เทศบาลนครแต่งตั้งรอง
นายกเทศมนตรีไม่เกินส่ีคน 
ตอบ 4. ไม่เกินสองคนเทศบาลเมืองใหแ้ต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไม่เกินสามคน เทศบาลนครแต่งตั้งรอง
นายกเทศมนตรีไม่เกินส่ีคน 
ขอ้ 38. ในกรณีนายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีซ่ึงไม่ใช่สมาชิก 
สภาเทศบาลไดโ้ดยในกรณีเทศบาลตาํบลนั้น สามารถแต่งตั้งไดจ้าํนวนรวมกนัเท่าใดจึงจะถูกตอ้ง 
 1.ไม่เกิน สาม คน 2.ไม่เกิน หา้ คน  3.ไม่เกิน 1 คน   4.ไม่เกิน 2 คน 
ตอบ 4.ไม่เกิน 2 คน  
ขอ้ 39. นายกเทศมนตรีอาจดาํเนินการเเต่งตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีซ่ึงไม่ใช่สมาชิก
สภาเทศบาลไดโ้ดย ในกรณีเทศบาลเมือง โดใหแ้ต่งตั้งไดจ้าํนวนรวมกนัเท่าใดถึงจะถูกตอ้ง 
 1.ไม่เกิน 3 คน  2.ไม่เกิน 5 คน  3.ไม่เกิน 7 คน  4.ไม่เกิน 10 คน 
ตอบ 1. ไม่เกิน 3 คน 
ขอ้ 40.ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีซ่ึงไม่ใช่สมาชิก 
เทศบาลไดโ้ดยในกรณีเทศบาลนคร ใหแ้ต่งตั้งไดจ้าํนวนรวมเท่าใดตามพระราชบญัญติัน้ี 
 1.ไม่เกิน 2 คน  2.ไม่เกิน 3 คน  3.ไม่เกิน 4 คน   4.ไม่เกิน 5 คน  
ตอบ 4.  ไม่เกิน 5 คน 
ขอ้ 41.  ตามกฎหมายน้ีก่อนท่ีนายกเทศมนตรีจะเขา้รับหนา้ท่ีดาํรงตาํแหน่ง ใหป้ระธานสภาเทศบาล เรียกประชุมสภา
เทศบาลเพื่อใหน้ายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติภายในก่ีวนั  
 1.20 วนันบัแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
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 2.30 วนันบัแต่วนัประกาศผลวนัเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
 3.40 นบัแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
 4.30 นบัแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
ตอบ 4. 30 นบัแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
ขอ้ 42. ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได ้ใหใ้ครแจง้ให้นายกเทศมนตรีจดัทาํ
นโยบายแจง้เป็นหนงัสือส่งใหส้มาชิกสภาเทศบาลทุกคนภายใน 7 วนั 
 1.ปลดัจงัหวดั     2.นายกเทศบาลนคร  
 3.ผูว้า่ราชการจงัหวดั    4.นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ตอบ 3. ผูว้า่ราชการจงัหวดั   
ขอ้ 43.  ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีจะตอ้งยืน่ใบลา สามารถยืน่ใบลาออกต่อผูใ้ดได ้ตามกฎหมายน้ี 
 1.ผูว้า่ราชการจงัหวดั    2.รองผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 3.ปลดัจงัหวดั     4.นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ตอบ 1. ผูว้า่ราชการจงัหวดั ส่วนรองนายกเทศมนตรี ตอ้งยื่นใบลาออกต่อนายกเทศมนตรี และเลขานุการ
นายกเทศมนตรี ยืน่ใบลาออกต่อนายกเทศมนตรี       
ขอ้ 44.  การจะเป็นสหการไดน้ั้น จะทาํไดน้ั้นก็ต่อเม่ือ ตราเป็นกฎหมายใด 
 1.พระราชบญัญติั 2.พระราชกาํหนด 3.พระราชกฤษฎีกา 4.ประกาศกระทรวง 
ตอบ  3. พระราชกฤษฎีกา     
ขอ้ 45.  ในกรณีการกาํหนดโทษปรับผูล้ะเมิดเทศบญัญติั นั้นตอ้งปรับจาํนวนเท่าใด 
 1.ไม่เกิน 5,๐๐๐ บาท 2.ไม่เกิน 4,๐๐๐ บาท 3.ไม่เกิน 3,๐๐๐ บาท 4.ไม่เกิน 1,๐๐๐ บาท 
ตอบ 4.ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 
ขอ้46. ผูใ้ดท่ีมีอาํนาจในการลงนามร่างเทศบญัญติัเพื่อใชบ้งัคบัเป็นเทศบญัญติั 
 1.ผูว้า่ราชการจงัหวดั    2.นายอาํเภอ 
 3.นายกเทศมนตรี    4.นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ตอบ 3. นายกเทศมนตรี 
ขอ้ 47 . ในกรณีท่ีใหส้ภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย จะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน
ระยะเวลาก่ีวนั 
 1.ยีสิ่บวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่างเทศบญัญติัจากนายกเทศมนตรี 
 2.สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่างเทศบญัญติัจากนายกเทศมนตรี 
 3.สามสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่างเทศบญัญติัจากนายกเทศมนตรี 
 4.สามสิบเกา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่างเทศบญัญติัจากนายกเทศมนตรี  
ตอบ 2. สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่างเทศบญัญติัจากนายกเทศมนตรี 
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ขอ้ 48.  ตามกฎหมายน้ี ผูใ้ดท่ีมีอาํนาจในการยบุสภาเทศบาลได ้
 1.รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทย  2.รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 3.ปลดักระทรวงมหาดไทย   4.ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ตอบ 2. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
ขอ้ 49. ใครท่ีมีอาํนาจในการควบคุมดูแลใหป้ฏิบติัการตามอาํนาจหนา้ท่ีโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย ของเทศบาลใน
จงัหวดั 
 1.ปลดักระทรวงมหาดไทย   2.ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 3.รองผูว้า่ราชการจงัหวดั ท่ีผูว้า่ฯ มอบ  4.นายอาํเภอ 
ตอบ 2. ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ขอ้ 50 ขอ้ใดกล่าวผดิ 
 1. เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมผูมี้อาํนาจเพื่อ
ยบุสภาเทศบาล คือปลดักระทรวงมหาดไทย 
 2. เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมผูมี้อาํนาจเพื่อ
ยบุสภาเทศบาลรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  
 3. ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาเทศบาล คือปลดักระทรวงมหาดไทย  
 4. เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมผูมี้อาํนาจเม่ือ
ยบุสภาเทศบาลแลว้ใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลข้ึนใหม่ภายใน ๔๕ วนั 
ตอบ 1. เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมผูมี้อาํนาจเพื่อยบุ
สภาเทศบาล คือปลดักระทรวงมหาดไทย ผดิจะตอ้งแกไ้ขเป็นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

 
 

---------------------------------- 
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เจาะข้อสอบ  พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 

ขอ้ ๑.  พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. ๒๕๓๗  มีผลบงัคบัในวนัใดและคร้ังล่าสุดนั้น
มีการแกไ้ขเม่ือใด 
 1. ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ และมีการแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 2. ๒ มีนาคม ๒๕๓๙ และมีการแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 7 ปี พ.ศ. ๒๕๕3 
 3. ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ และมีการแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 8 ปี พ.ศ. ๒๕๕4 
 4. ๒ มีนาคม ๒๕๓๙ และมีการแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 9 ปี พ.ศ. ๒๕๕5 
 ตอบ  1. ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ และมีการแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๕6 
ขอ้ ๒. ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. ๒๕๓๗  คือ
ผูใ้ด 
 1. นายชวน หลีกภยั    2. พลเอกชวลิต ยงใจยทุธ 
 3. นายประชา เตรัชย ์    4. นายบญัญติั บรรทดัฐาน 
ตอบ 4. นายบญัญติั บรรทดัฐาน 
ขอ้ ๓. ผูท่ี้รักษาการตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. ๒๕๓๗   คือผูใ้ด 
 1. รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทย  2. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  
 3. ปลดักระทรวงมหาดไทย   4. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
ตอบ 1. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  
ขอ้ ๔.สภาตาํบลอาจสามารถดาํเนินการจดัตั้งเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จะตอ้งมีรายไดต้ามขอ้ใด 
 1. ตอ้งมีรายรับโดยรวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกนัสามปีเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ปีละหน่ึงแสนหา้
หม่ืนบาทโดยตอ้งทาํเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 2. ตอ้งมีรายไดโ้ดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกนัสองปีเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ปีละหน่ึงแสน
หา้หม่ืนบาทโดยตอ้งทาํเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 3. ตอ้งมีรายไดโ้ดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกนัสามปีเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ปีละหน่ึงแสน
หา้หม่ืนบาทโดยตอ้งทาํเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 4. ตอ้งมีรายไดโ้ดยรวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกนัสองปีเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ปีละหน่ึงแสนหา้
หม่ืนบาทโดยตอ้งทาํเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ตอบ 3. ตอ้งมีรายไดโ้ดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกนัสามปีเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ปีละหน่ึงแสนหา้
หม่ืนบาทโดยตอ้งทาํเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย 
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ขอ้ ๕.  กรณีในการยบุรวมสภาตาํบล หรือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขา้กบัเขตพื้นท่ีอ่ืนนั้น กรณีท่ีมีจาํนวนประชากร
เท่าใดจึงจะสามารถดาํเนินการได ้
 1. มีจาํนวนประชากรถึงสองพนัคน   2. มีจาํนวนประชากรไม่ถึงสองพนัคน  
 3. มีจาํนวนประชากรเกินสองพนัคน   4. มีจาํนวนประชากรเกินก่ึงหน่ึงของสองพนัคน  
ตอบ 2. ตอ้งมีจาํนวนประชากรไม่ถึงสองพนัคน 
ขอ้ 6.  กรณีในการยบุรวมสภาตาํบล หรือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขา้กบัเขตพื้นท่ีอ่ืนนั้นสามารถยบุรวมไดโ้ดยใคร 
 1. กระทรวงมหาดไทย    2. ปลดักระทรวง 
 3. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
 4. รองนายกรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบดา้นการบริหารราชการแผน่ดิน 
ตอบ 1. กระทรวงมหาดไทย 
ขอ้ 7.  โดยปกติแลว้สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประกอบดว้ยสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตามขอ้ใด กล่าว
ถูกตอ้งมากท่ีสุด 
 1. หมู่บา้นละ ๒ คนเป็นอยา่งนอ้ย   2. เกินหมู่บา้นละ ๒ คน 
 3. อยา่งนอ้ยหมู่บา้นละ ๒ คน   4. หมู่บา้นละ ๒ คน 
ตอบ 4.หมู่บา้นละ ๒ คน 
ขอ้ 8.  ในกรณีท่ีเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใดมีเพียงหน่ึงหมู่บา้น ใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนั้น
ประกอบดว้ยสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวนก่ีคน 
 1. 6 คน   2. 2 คน   3. 4 คน   4. 5 คน  
ตอบ 1. มีจาํนวน 6 คน  
ขอ้ 9. ในกรณีท่ีเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใดมีเพียงสองหมู่บา้นนั้น ใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนั้น
ประกอบไปดว้ยสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่บา้นละก่ีคน 
 1. 2 คน   2. 3 คน   3. 6 คน   4. 7 คน  
ตอบ 2. ตอ้งมีจาํนวน 3 คน 
ขอ้ 10.  การกาํหนดอายขุองสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีกาํหนดคราวละก่ีปี 
 1. ส่ีปีนบัแต่วนัรับสมคัรเลือกตั้ง   2. ส่ีปีนบัแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้ง 
 3. ส่ีปีนบัแต่วนัแต่งตั้งใหไ้ดรั้บการเลือกตั้ง 4. ส่ีปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง 
ตอบ 4. ส่ีปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง 
ขอ้ 11.  ผูท่ี้จะมีสิทธิท่ีจะรับสมคัรเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตอ้งมีช่ือในทะเบียนบา้นตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการทะเบียนราษฎรในหมู่บา้นของตาํบลท่ีสมคัรรับเลือกตั้ง ตามขอ้ใดถูกตอ้งมากท่ีสุด 
 1. เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปีจนถึงวนัรับสมคัรเลือกตั้ง 
 2. เป็นเวลาติดต่อกนันอ้ยกวา่หน่ึงปีจนถึงวนัรับสมคัรเลือกตั้ง 
 3. เป็นเวลาติดต่อกนัมากกวา่ส่ีปีจนถึงวนัรับสมคัรเลือกตั้ง 
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 4. เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สองปีจนถึงวนัรับสมคัรเลือกตั้ง  
ตอบ 1.  เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปีจนถึงวนัรับสมคัรเลือกตั้ง 
ขอ้ 12 .ถา้สมาชิกของสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตอ้งการท่ีจะลาออก จะตอ้งดาํเนินการยื่นหนงัสือลาออกต่อใคร 
 1. ผูว้า่ราชการจงัหวดั    2. รองผูว้า่ราชการจงัหวดัท่ีผูว้า่มอบหมาย 
 3. ปลดัจงัหวดั     4. นายอาํเภอ 
ตอบ 4. นายอาํเภอ 
ขอ้ ๑๐.  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล สามารถส้ินสุดลง กรณีท่ีขาดจากการประชุมจาํนวนก่ี
คร้ัง 
 1. สามคร้ังติดต่อกนั    2. สามคร้ังติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัควร 
 3. สองคร้ังติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัควร  4. หา้คร้ังติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัควร 
ตอบ 2. สามคร้ังติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัควร 
ขอ้ ๑๑. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะส้ินสุดลง กรณีท่ีไม่ไดป้ระจาํในหมู่บา้น 
ท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง เป็นระยะเวลาติดต่อกนัเท่าใด 
 1. เป็นระยะเวลาติดต่อกนัเกินหา้เดือน  2. เป็นระยะเวลาติดต่อกนัเกินสามเดือน  
 3. เป็นระยะเวลาติดต่อกนัเกินเกา้เดือน  4. เป็นระยะเวลาติดต่อกนัเกินหกเดือน 
ตอบ 4. เป็นระยะเวลาติดต่อกนัเกินหกเดือน  
ขอ้๑๒. ราษฎรผูท่ี้จะมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลซ่ึง เห็นวา่สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ผูใ้ดไม่สมควรดาํรงตาํแหน่งต่อไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเม่ือมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ดว้ยคะแนนเสียงถอด
ถอนจาํนวนเท่าใด 
 1. ไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง 
 2. นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง 
 3. ไม่นอ้ยกวา่สองในส่ีของจาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง 
 4. นอ้ยกวา่หน่ึงในส่ีของจาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง 
ตอบ 1.ไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง 
ขอ้ ๑๓. ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมามีท่ีมาอยา่งไร 
 1. ผูว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตามมติของสภาองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล 
 2. ปลดัจงัหวดัแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตามมติของสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 3. นายอาํเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตามมติของสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 4. ผดิทุกขอ้ 
ตอบ 3. นายอาํเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตามมติของสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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ขอ้ ๑๔. ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสามารถยืน่ใบลาออกไดต่้อผูใ้ด 
 1. ผูว้า่ราชการจงัหวดั    2. รองผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 3. ปลดัจงัหวดั     4. นายอาํเภอ 
ตอบ 4. นายอาํเภอ 
ขอ้ ๑๕. รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสามารถยืน่ใบลาออกไดต่้อผูใ้ด 
 1. ผูว้า่ราชการจงัหวดั    2. รองผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 3. ปลดัจงัหวดั     4. นายอาํเภอ 
ตอบ 4. นายอาํเภอ  
ขอ้ ๑๖.  ในกรณีท่ีตาํแหน่งประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลวา่งลงเพราะเหตุหน่ึงเหตุใด ใหส้ภาองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลเลือกสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลข้ึนแทนตาํแหน่งท่ีวา่งไดภ้ายในก่ีวนั 
 1. สามสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีตาํแหน่งวา่งลง  2. สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีตาํแหน่งวา่งลง 
 3. สิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีตาํแหน่งวา่งลง  4. ยีสิ่บหา้วนันบัแต่วนัท่ีตาํแหน่งวา่งลง 
ตอบ 3. สิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีตาํแหน่งวา่งลง 
ขอ้ ๑๗. สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในปีหน่ึงนั้นใหมี้สมยัประชุมสามญัของสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํนวน
เท่าใด 
 1. สองสมยั แต่ตอ้งไม่เกินส่ีสมยั   2. สองสมยั หรือ หลายสมยั แต่ตอ้งไม่เกินส่ีสมยั 
 3. สามสมยั หรือ หลายสมยั แต่ตอ้งไม่เกินส่ีสมยั 4. ไม่เกินหา้สมยั 
ตอบ 2. สองสมยั หรือ หลายสมยั แต่ตอ้งไม่เกินส่ีสมยั 
ขอ้ ๑๘. ผูใ้ดท่ีกาํหนด สมยัประชุมสามญัคร้ังแรกและเร่ิมวนัประชุมสมยัสามญัประจาํปี ของสภาองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลคือขอ้ใด 
 1. ผูว้า่ราชการจงัหวดั    2. ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
 3. สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   4. นายอาํเภอ 
ตอบ 3.สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ขอ้ ๑๙. ผูก้าํหนด การประชุมสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคร้ังแรก คือขอ้ใด 
 1. ผูว้า่ราชการจงัหวดั    2. ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
 3. สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   4. นายอาํเภอ 
ตอบ 4. นายอาํเภอ 
ขอ้ 20. การประชุมสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคร้ังแรก ตอ้งประชุมภายในก่ีวนั 
 1. 15วนั   2. 20 วนั  3. 25 วนั  4. 30 วนั  
ตอบ 1. ภายใน 15 วนั   
ขอ้ 21. สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะตอ้งจดัใหมี้สมยัประชุมสามญัสมยัหน่ึงๆ โดยมีกาํหนดระยะเวลาก่ีวนั 
การประชุมสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคร้ังแรก ตอ้งประชุมภายในก่ีวนั 
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 1. ไม่เกิน 15 วนั  2. ไม่เกิน 20 วนั  3. ไม่เกิน 25 วนั  4. ไม่เกิน 30 วนั  
ตอบ 1. ไม่เกิน ๑๕ วนั 
ขอ้ 22. สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะตอ้งจดัใหมี้สมยัประชุมสามญัสมยัหน่ึงๆ ถา้จะขยายเวลาออกไปอีกจะตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตจากใคร  
 1. ผูว้า่ราชการจงัหวดั    2. ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
 3. สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   4. นายอาํเภอ 
ตอบ 4. นายอาํเภอ 
ขอ้ 23. การประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตอ้งมีสมาชิกมาประชุมจาํนวนตามขอ้ใด จึงจะครบองคป์ระชุม 
 1. ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง 2. มากกวา่ก่ึงหน่ึง 3. นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง 4. ไม่มากกวา่ก่ึงหน่ึง 
ตอบ 1. ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง 
ขอ้ 24.โดยปกติใหเ้รียกประชุม สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตามสมยัประชุม และเป็นผูเ้ปิดหรือปิดประชุม คือใคร 
 1. ผูว้า่ราชการจงัหวดั    2. ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
 3. สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   4. นายอาํเภอ 
ตอบ 2. ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ขอ้ 25. นอกจากสมยัประชุมสามญัแลว้ เม่ือเห็นวา่มีความจาํเป็นเพื่อประโยชน์แห่งองคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาจทาํ
คาํร้องยืน่ขอใหเ้ปิดประชุมวิสามญั ไดโ้ดยผูใ้ด 
 1. ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล 
 2. รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 
 3. ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 
 4. ผดิทุกขอ้  
ตอบ 1. ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล 
ขอ้ 26. เม่ือเห็นวา่มีความจาํเป็นเพื่อประโยชน์แห่งองคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาจทาํคาํร้องยืน่ขอใหเ้ปิดประชุมวสิามญั
โดยมีจาํนวนไม่ตํ่ากวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนสมาชิกท่ีอยูใ่นตาํแหน่งโดยยืน่ต่อใคร 
 1. ผูว้า่ราชการจงัหวดั    2. ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
 3. สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   4. นายอาํเภอ 
ตอบ 4. นายอาํเภอ 
ขอ้ 27.  สมยัประชุมวสิามญัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหมี้กาํหนดไวไ้ม่เกินก่ีวนั 
 1. เกินสิบหา้วนั  2. เกินสามสิบวนั 3. เกินยีสิ่บวนั  4. เกินสามสิบวนั 
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ตอบ 1. เกินสิบหา้วนั  
ขอ้ 28. นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีท่ีมาต่อไปน้ีขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้ง 
 1. ประธานเลือกตั้งจากผูว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลเลือกจาก สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 2. ประธานเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนผูว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
และสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเลือกจาก สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 3. ประธานเลือกตั้งจากสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเลือกจาก 
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 4. ประธานเลือกตั้งผา่นจากผูว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และสภา
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเลือกจาก สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ตอบ 2. จากประธานเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนผูว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลและสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเลือกจาก สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ขอ้ 29.  บุคคลผูท่ี้จะมีสิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะตอ้งมีอายเุท่าใด 
 1. อายไุม่ตํ่ากวา่สามสิบปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 
 2. อายไุม่ตํ่ากวา่ส่ีสิบปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 
 3. อายไุม่ตํ่ากวา่สามสิบส่ีปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 
 4. อายไุม่ตํ่ากวา่สามสิบหา้ปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 
ตอบ 1. มีอายไุม่ต ํ่ากวา่สามสิบปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 
ขอ้ 30.  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล สามารถดาํรงตาํแหน่งโดยมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราละก่ีปี 
 1. คราวละสามปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง   2. คราวละหา้ปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง 
 3. คราวละส่ีปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง   4. คราวละหกปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง 
ตอบ 3. คราวละส่ีปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง 
ขอ้ 31. ผูท่ี้สามารถแต่งตั้งรองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล คือผูใ้ด 
 1.ผูว้า่ราชการจงัหวดั    2.นายอาํเภอ 
 3.นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  4.ผดิทุกขอ้ 
ตอบ 3. นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ขอ้ 32. ในการแต่งตั้งรองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดน้ั้นตอ้งมี จาํนวนเท่าใด 
 1. ไม่เกินสองคน  2. ไม่เกินสองหรือสามคน3. ไม่เกินส่ีคน  4. ไม่เกินหา้คน 
ตอบ 1. ไม่เกินสองคน 
ขอ้ 33. นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาจแต่งตั้งท่ีปรึกษานายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดจ้าํนวนเท่าใดตาม
กฎหมายใด 
             1. หน่ึงคน  2. สองคน  3. สามคน  4. ส่ีคน  
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ตอบ 1. หน่ึงคน 
ขอ้ 34. นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาจแต่งตั้งไดจ้าํนวนเท่าใด ตามกฎหมายใดเลขานุการนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหแ้ต่งตั้งไดจ้าํนวนเท่าใด 
 1. หน่ึงคน  2. สองคน  3. สามคน  4. ส่ีคน 
ตอบ 1. หน่ึงคน 
ขอ้ 35. กรณีนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลได ้ให้
นายอาํเภอแจง้ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จดัทาํนโยบายแจง้เป็นหนงัสือ เพื่อส่งใหส้มาชิกสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลทุกคน ภายในก่ีวนั 
 1.หา้วนั   2.หกวนั   3.เจด็วนั   4.สิบวนั 
ตอบ 3. เจด็วนั  
ขอ้ 36. นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสามารถ ยืน่ใบลาออกต่อใคร 
 1.ผูว้า่ราชการจงัหวดั    2.นายอาํเภอ 
 3.นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  4.นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ตอบ 2. นายอาํเภอ 
ขอ้ 37. รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสามารถพน้จากตาํแหน่งไดใ้นกรณีใด 
 1. นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพน้จากตาํแหน่ง 
 2. นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีคาํสั่งใหพ้น้จากตาํแหน่ง 
 3. ถูกจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก 
 4. ถูกทุกขอ้  
ตอบ 4. ถูกทุกขอ้ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพน้จากตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีคาํสั่งใหพ้น้จาก
ตาํแหน่งหรือถูกจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก 
ขอ้ 38. รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล สามารถยืน่ใบลาออกต่อผูใ้ด 
 1. นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   2. นายอาํเภอ 
 3. ผูว้า่ราชการจงัหวดั    4. รองผูว้า่ราชการจงัหวดั  
 ตอบ 1. รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล สามารถยืน่ใบลาออกต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ขอ้ 39. ในกรณีเลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จะตอ้งยืน่ใบลาออกต่อใคร 
 1. นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  2. นายอาํเภอ 
 3. ผูว้า่ราชการจงัหวดั    4. นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ตอบ 4. นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
ขอ้ 40. การกูเ้งินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะตอ้งดาํเนินการไดรั้บอนุญาตจากใครก่อนถึงจะถูกตอ้ง 
 1. นายกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  2. นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 3. สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   4. ผูว้า่ราชการจงัหวดั 



คู่มือสอบภาค ก.ความรูค้วามสามารถทัว่ไปและกฏหมายทอ้งถิน่ 118 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ตอบ 3. ไดรั้บอนุญาตจากสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ขอ้ 41.  การกูเ้งินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากใคร 
 1.ไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 2.ไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 3. ไดรั้บอนุมติัจากปลดักระทรวงกระทรวงมหาดไทย 
 4. ไดรั้บอนุมติัจากผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ตอบ 1.ไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  
ขอ้ 42. ผูใ้ดท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีควบคุมดูแลใหป้ฏิบติัการตามอาํนาจหนา้ท่ีโดยถูกตอ้งตามกฎหมายขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล 
 1. นายอาํเภอ     2. นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 3. สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   4. ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ตอบ 1.นายอาํเภอ 
ขอ้ 43. การควบคุมดูแลใหป้ฏิบติัการตามอาํนาจหนา้ท่ีโดยถูกตอ้งตามกฎหมายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลมี
วตัถุประสงคใ์ด 
 1. เพื่อคุม้ครองประโยชน์ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม 
 2. เพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม 
 3. เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลส่วนรวม 
 4. เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรือประโยชน์ของประเทศเป็น
ส่วนรวม 
ตอบ 4. เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรือประโยชน์ของประเทศเป็น
ส่วนรวม 
ขอ้ 44. ผูมี้อาํนาจเพื่อยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลผูว้า่ราชการจงัหวดัโดยใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลข้ึนใหม่ภายในก่ีวนั 
 1. ส่ีสิบหา้วนั  2. สามสิบวนั  3. ยีสิ่บหา้วนั  4. ผดิทุกขอ้ 
ตอบ 1. ส่ีสิบหา้วนั 
ขอ้ 45. “ตาํบล” ตามพระราชบญัญติัน้ี มีหมายความวา่อยา่งไร 
 1.  ตาํบลตามกฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ีท่ีอยู ่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
 2. ในกรณีท่ีตาํบลใดมีพื้นท่ีอยูท่ ั้งในและนอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ใหห้มายความถึง
เฉพาะพื้นท่ีท่ีอยูน่อกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
 3. ถูกเฉพาะ 1 
 4. ถูกทุกขอ้ 



คู่มือสอบภาค ก.ความรูค้วามสามารถทัว่ไปและกฏหมายทอ้งถิน่ 119 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ตอบ 4. “ตาํบล” หมายความวา่ ตาํบลตามกฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ีท่ีอยู ่นอกเขตหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน และในกรณีท่ีตาํบลใดมีพื้นท่ีอยูท่ ั้งในและนอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ให้
หมายความถึงเฉพาะพื้นท่ีท่ีอยูน่อกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
ขอ้ 46. นายอาํเภอสามารถจดัใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาตาํบลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกาํหนดใน
อะไร 
 1. ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  2. ประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
 3. คาํสั่งของกระทรวงมหาดไทย   4. ระเบียบของคณะกรรมการกระทรวงมหาดไทย 
ตอบ 1. ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
ขอ้ 47. เม่ือตาํแหน่งสมาชิกสภาตาํบลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ ใหมี้การเลือกตั้งแทน
ตาํแหน่งท่ีวา่งภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีตาํแหน่งนั้นวา่งลง เวน้แต่วาระการดาํรงตาํแหน่งท่ีเหลืออยูไ่ม่ถึงก่ีวนัให้
สภาตาํบลประกอบดว้ยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู ่
 1. หน่ึงร้อยแปดสิบวนั 2. แปดสิบวนั  3. หกสิบวนั  3. เกา้สิบวนั 
ตอบ 1. หน่ึงร้อยแปดสิบวนั  
48.  ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายน้ี สภาตาํบลอาจดาํเนินกิจการภายในตาํบล ดงัต่อไปน้ียกเวน้ขอ้ใด 
 1. จดัใหน้ํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
 2. จดัใหมี้บาํรุงรักษาทางบก 
 3. จดัใหมี้และรักษาทางระบายนํ้า และรักษาความสะอาดของถนน  
 4. บาํรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
ตอบ 2. จดัใหมี้บาํรุงรักษาทางบก  
ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายน้ี สภาตาํบลอาจดาํเนินกิจการภายในตาํบล ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) จดัให้นํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
 (๒) จดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางนํ้าและทางบก 
 (๓) จดัใหมี้และรักษาทางระบายนํ้า และรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้าทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้ง
การกาํจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
 (๔) คุม้ครองดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 (๕) บาํรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 (๖) ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ   
ขอ้ 49.  สภาตาํบลอาจมีรายได ้ดงัต่อไปน้ียกเวน้ขอ้ใด 
  ๑. รายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสภาตาํบล  ๒. รายไดจ้ากสาธารณูปโภคของสภาตาํบล 
 ๓. ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง และทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ   
 ๔. เงินอุดหนุนและรายไดอ่ื้นตามท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจดัสรรให้ 
ตอบ ๓. ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง และทรัพยสิ์นอ่ืน ๆสภาตาํบลอาจมีรายได ้ดงัต่อไปน้ี 
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 (๑) รายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสภาตาํบล 
 (๒) รายไดจ้ากสาธารณูปโภคของสภาตาํบล 
 (๓) เงินและทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีผูอุ้ทิศให้ 
 (๔) เงินอุดหนุนและรายไดอ่ื้นตามท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจดัสรรให้ 
 (๕) รายไดอ่ื้นตามท่ีจะมีกฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นของสภาตาํบล 
ขอ้ 50. บุคคลผูมี้สิทธิสมคัรับเลือกตั้งเป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ียกเวน้ขอ้ใด 
 ๑. มีอายไุม่ต่าํกวา่สามสิบปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 
 ๒. สาํเร็จการศึกษาไม่ต่าํกวา่มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตาํบล สมาชิก 
สภาทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา 
 ๓. ไม่เป็นผูมี้พฤติกรรมในทางทุจริตหรือพน้จากตาํแหน่งสมาชิกสภาตาํบลสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รองผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือเลขานุการหรือท่ีปรึกษาของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพราะเหตุท่ีมีส่วน
ไดเ้สียไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทาํกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่ถึงหา้ปีนบัถึง
วนัรับสมคัรเลือกตั้ง 
 ๔. สาํเร็จการศึกษาไม่ต่าํกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตาํบล สมาชิก 
สภาทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา 
ตอบ ๔. สาํเร็จการศึกษาไม่ต่าํกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตาํบล สมาชิก 
สภาทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา 
 บุคคลผูมี้สิทธิสมคัรับเลือกตั้งเป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (๑) มีอายไุม่ต่าํกวา่สามสิบปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 
 (๒) สาํเร็จการศึกษาไม่ต่าํกวา่มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตาํบล สมาชิกสภา
ทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา 
 (๓) ไม่เป็นผูมี้พฤติกรรมในทางทุจริตหรือพน้จากตาํแหน่งสมาชิกสภาตาํบลสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน คณะ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รองผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือเลขานุการหรือท่ีปรึกษาของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพราะ
เหตุท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทาํกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่
ถึงหา้ปีนบัถึงวนัรับสมคัรเลือกตั้ง 

------------------------------------ 
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เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2542 

ขอ้ 1.  พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา (ฉบบัท่ี ๒) แกไ้ขในปีใด 
 1. พ.ศ. ๒๕๕๐  2. พ.ศ. ๒๕๕๒  3. พ.ศ. ๒๕๕๔  4. พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ตอบ 2. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพทัยา มีบทบญัญติับางประการไม่เหมาะสมกบัสภาวะในปัจจุบนั เป็นการจาํกดัสิทธิของประชาชนทั้ง
สิทธิของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง และสิทธิของประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง สมควรเปิดกวา้งใหเ้ป็นสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน  จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
ขอ้ 2.  ตามกฎหมายน้ีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงเขตเมืองพทัยาใหต้ราเป็นกฎหมายใด 
 1. พระราชกฤษฎีกา  2. พระราชกาํหนด 3. พระราบญัญติั  4. ประกาศกระทรวง 
ตอบ 1. พระราชกฤษฎีกา  ใหจ้ดัตั้งเมืองพทัยาเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอาณาเขตตาม เขตเมืองพทัยาท่ีมีอยูใ่น
วนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหเ้มืองพทัยามีฐานะเป็นนิติบุคคล การแกไ้ขเปล่ียนแปลงเขตเมืองพทัยาให้
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  
ขอ้ 3.  การบริหารเมืองพทัยา จะตอ้งประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
 1.  สภาเมืองพทัยา นายกเมืองพทัยา ประธานสภา สมาชิกสภา 
 2. สภาเมืองพทัยา นายกเมืองพทัยา รองประธานสภา สมาชิกสภา 
 3. สภาเมืองพทัยา นายกเมืองพทัยา ประธานสภา  
 4. สภาเมืองพทัยา และนายกเมืองพทัยา  
ตอบ 4. การบริหารเมืองพทัยาประกอบดว้ย (1) สภาเมืองพทัยา (2) นายกเมืองพทัยา   
ขอ้ 4.  สภาเมืองพทัยาประกอบดว้ยสมาชิกจาํนวนก่ีคน 
 1. ยีสิ่บส่ีคน  2. ยีสิ่บหา้คน  3. สามสิบส่ีคน  4. สิบส่ีคน 
ตอบ 1. ยีสิ่บส่ีคน สภาเมืองพทัยาประกอบดว้ยสมาชิกจาํนวนยีสิ่บส่ีคน ซ่ึงเลือกตั้งโดย ราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขต
เมืองพทัยา 
ขอ้ 5.  ในกรณีท่ีตาํแหน่งสมาชิกวา่งลงไม่วา่ดว้ยเหตุใดและยงัมิไดมี้การเลือกตั้งสมาชิก ข้ึนแทนตาํแหน่งท่ีวา่ง ควร
ดาํเนินการอยา่งไร 
 1. ใหส้ภาเมืองพทัยาประกอบดว้ยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู ่2. ใหส้ภาเมืองพทัยาประกอบเลือกสมาชิก 
 3. ใหส้ภาเมืองพทัยาแต่งตั้งสมาชิกเท่าท่ีมีอยู ่ 4. ใหส้ภาเมืองพทัยาคดัเลือกสมาชิกเท่าท่ีมีอยู ่
ตอบ 1. ใหส้ภาเมืองพทัยาประกอบดว้ยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู ่
ขอ้ 6.  บุคคลผูมี้คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี เป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพทัยายกเวน้ขอ้ใด 
 1. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผูมี้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตอ้งได ้สัญชาติไทยมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 
 2. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผูมี้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตอ้งได ้สัญชาติไทยมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามปี 
 3. มีอายไุม่ต ํ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ในวนัท่ี 1 มกราคมของปีท่ีมีการเลือกตั้ง 
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 4. มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตเมืองพทัยาเป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ หน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัถึงวนั
เลือกตั้ง 
ตอบ 2.  บุคคลผูมี้คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี เป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก (1) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผูมี้สัญชาติไทยโดยการ
แปลงสัญชาติตอ้งได ้สัญชาติไทยมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี (2) มีอายไุม่ต ํ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ในวนัท่ี 1 มกราคมของ
ปีท่ีมีการเลือกตั้ง และ (3) มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตเมืองพทัยาเป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ หน่ึงร้อยแปดสิบวนั
นบัถึงวนัเลือกตั้ง 
ขอ้ 7.  บุคคลผูมี้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี ในวนัเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพทัยา ซ่ึงเป็นบุคคล
ตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง ขอ้ใดกล่าวผดิ 
 1. วกิลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 2. เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวช 
             3. ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลหรือโดยคาํสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมาย  
             4. อยูใ่นระหวา่งถูกลิดรอนในการใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
ตอบ 4. อยูใ่นระหวา่งถูกลิดรอนในการใชสิ้ทธิเลือกตั้ง บุคคลผูมี้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี ในวนัเลือกตั้ง 
เป็นบุคคลตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
            (1) วกิลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
            (2) เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวช 
            (3) ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลหรือโดยคาํสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมาย  
            (4) อยูใ่นระหวา่งถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ขอ้ 8.   ขอ้ใดกล่าวผดิเก่ียวกบับุคคลผูมี้คุณสมบติั เป็นผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็น สมาชิก 
 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 2. มีอายไุม่ต ํ่ากวา่ยีสิ่บหา้ปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง  
 3.  มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตอาํเภอบางะมุงเป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี  
 4. มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตเมืองพทัยาเป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี นบัถึงวนัสมคัรรับเลือกตั้ง 
ตอบ 3. บุคคลผูมี้คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี เป็นผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็น สมาชิก (1) มีสญัชาติไทยโดยการเกิด (2) มี
อายไุม่ต ํ่ากวา่ยีสิ่บหา้ปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง และ (3) มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตเมืองพทัยาเป็นเวลาติดต่อกนัไม่
นอ้ยกวา่หน่ึงปี นบัถึงวนัสมคัรรับเลือกตั้ง หรือเป็นผูมี้ช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตเมืองพทัยาในวนัสมคัรรับ เลือกตั้ง
และไดเ้สียภาษีตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หรือกฎหมายวา่ดว้ยภาษีบาํรุง ทอ้งท่ี ให้เมืองพทัยาในปีท่ี
สมคัรหรือในปีก่อนปีท่ีสมคัรหน่ึงปี 
ขอ้ 9.  ขอ้ใดกล่าวผดิ 
 1. การเลือกตั้งสมาชิกใหก้ระทาํโดยวธีิออกเสียงลงคะแนนโดยตรง และลบั 
 2. การเลือกตั้งสมาชิกใหก้ระทาํโดยวธีิออกเสียงลงคะแนนโดยตรง หรือลบั 
 3. การเลือกตั้งสมาชิกใหก้ระทาํโดยวธีิออกเสียงลงคะแนนโดยตรง  
 4. การเลือกตั้งสมาชิกใหก้ระทาํโดยวธีิออกเสียงลงคะแนนโดยลบั  
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ตอบ 1. การเลือกตั้งสมาชิกใหก้ระทาํโดยวธีิออกเสียงลงคะแนนโดยตรง และลบั หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสมคัรรับ
เลือกตั้งและการเลือกตั้ง ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
ขอ้ 10. อายขุองสภาเมืองพทัยามีกาํหนดคราวละก่ีปี 
 1. ส่ีปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง    2. สามปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง 
 3. สิบส่ีปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง   4. ผดิหมดทุกขอ้ 
ตอบ 1. ส่ีปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง 
ขอ้ 11. ใครเป็นผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชหารเมืองพทัยา พ.ศ.2542 
 1. นายกองคก์ารบริหารจงัหวดัจงัหวดัชลบุรี 2. รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 3. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  4. ผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบุรี 
ตอบ 3. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
ขอ้ 12.  พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2542 
 1. 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542   2. 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 
 3. 31 ตุลาคม พ.ศ. 2542    4. 30 ตุลาคม พ.ศ. 2542 
ตอบ ข. 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 2 พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นตน้ไป 
ขอ้ 13. ขอ้ใดต่อไปน้ีท่ีกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัการจดัตั้งเมืองพทัยา ตามพระราชบญัญติัน้ี 
 1. การแกไ้ขเปล่ียนแปลงเขตเมืองพทัยาใหต้ราเป็นประกาศกระทรวง 
 2. เมืองพทัยามีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 3. การแกไ้ขเปล่ียนแปลงเขตเมืองพทัยาใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 4. ใหจ้ดัตั้งเมืองพทัยาเป็นองคก์รปกครองส่วนท่องถ่ินมีอาณาเขตเมืองพทัยาท่ีอาณาเขตเมืองพทัยาท่ีมีอยู่
 ในวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
ตอบ 1. ตามกฎหมายน้ีใหจ้ดัตั้งเมืองพทัยาเป็นองคก์รปกครองส่วนท่องถ่ินมีอาณาเขตเมืองพทัยาท่ีอาณาเขตเมือง
พทัยาท่ีมีอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัให้เมืองพทัยามีฐานะเป็นนิติบุคคลการแกไ้ขเปล่ียนแปลงเขตใน
เมืองพทัยาใหต้ราเป็นพระกฤษฎีกา 
ขอ้ 14. บุคคลท่ีจะเป็นผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเมืองพทัยาตอ้งมีอายไุม่ต ํ่ากวา่ก่ีปีตามกฎหมายน้ี 
 1. 20 ปี ในวนัเลือกตั้ง    2. 25 ปี ในวนัเลือกตั้ง 
 3. 30 ปี ในวนัเลือกตั้ง     4. 40 ปี  ในวนัเลือกตั้ง  
ตอบ 2. 25 ปี ในวนัเลือกตั้ง 
 บุคคลผูมี้คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี เป็นผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก 
 1) มีสัญชาติไทยโดยกาํเนิด 
 2) มีอายไุม่ต ํ่ากวา่ยีสิ่บหา้ปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 
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 3) มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตเมืองพทัยาเป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปีนบัถึงวนัสมคัรรับเลือกตั้ง 
หรือเป็นผูมี้ช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตเมืองพทัยาในวนัสมคัรรับเลือกตั้งและไดเ้สียภาษีตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน หรือกฎหมายวา่ดว้ยภาษีบาํรุงทอ้งท่ีใหเ้มืองพทัยาในปีท่ีสมคัรหรือในปีก่อนปีท่ีสมคัรหน่ึงปี 
ขอ้ 15. ตามกฎหมายน้ีสมาชิกภาพของสมาชิกเร่ิมตั้งแต่เม่ือใด 
 1.วนัเลือกตั้ง     2.วนัรับสมคัร 
 3. วนัประกาศผลอยา่งทางการ    4. วนันบัคะแนนผลการเลือกตั้ง 
ตอบ 1.วนัเลือกตั้ง  
ขอ้ 16. เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม สมาชิกซ่ึงเป็นผูแ้ทนของประชาชนในเขตเมืองพทัยา จะตอ้งปฏิบติั หนา้ท่ีอยา่งไร 
 1. ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธ์ิใจ  2. ตามความเห็นชอบของตนโดยบริสุทธ์ิใจ 
 3. ตามขอ้ตกลงของเมืองพทัยาโดยบริสุทธ์ิใจ 4. ตามความเห็นของตนดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
ตอบ 1. เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม" มาตรา 17 สมาชิกเป็นผูแ้ทนของประชาชนในเขตเมืองพทัยา และตอ้งปฏิบติั 
หนา้ท่ีตามความเห็นของตนโดยบริสุทธ์ิใจ ไม่อยูใ่นความผกูมดัแห่งอาณติัมอบหมายใด ๆ 
ขอ้ 17. ใครเป็นผูด้าํเนินการสอบสวนและวนิิจฉยัโดยเร็ว ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง 
 1. นายกองคก์ารบริหารจงัหวดัจงัหวดัชลบุรี 2. ปลดักระทรวงกระทรวงมหาดไทย 
 3. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  4. ผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบุรี 
ตอบ 4. ผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบุรี ผูว้า่ราชการจงัหวดัสอบสวนและวนิิจฉยัโดยเร็ว คาํวินิจฉยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัให้
เป็นท่ีสุด ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง 
ขอ้ 18. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเมืองพทัยาส้ินสุด 
 1. ลาออก โดยยืน่หนงัสือลาออกต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบุรี 
 2. สภาเมืองพทัยามีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 
 3. ขาดการประชุมสภาเมืองพทัยาสามคร้ังติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุผลอนัควร 
 4. ลาออก โดยยืน่หนงัสือลาออกต่อประธานสภาเมืองพทัยา 
ตอบ 1. ลาออก โดยยืน่หนงัสือลาออกต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบุรี 
 สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง เม่ือ 
 1) ถึงคราวออกตามอายขุองสภาเมืองพทัยาหรือมีการยบุสภาเมืองพทัยาหรือมียบุสภาเมืองพทัยา 
 2) ตาย 
 3) ลาออก โดยยืน่หนงัสือลาออกต่อประธานสภาเมืองพทัยา 
 4) ขาดประชุมสภาเมืองพทัยาสามคร้ังติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
 5) สภาเมืองพทัยามีมติใหพ้น้ใหพ้น้จากตาํแหน่ง เพราะมีความความประพฤติในทางท่ีจะนาํมาซ่ึงความเส่ือม
เสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เมืองพทัยา หรือกระทาํการอนัเส่ือมเสียเท่าท่ีมีอยูเ่ขา้ช่ือเสนอใหส้ภาเมืองพทัยา
พิจารณา และมติดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่สามตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยูท่ ั้งน้ี ให้
สมาชิกภาพส้ินสุดลงนบัแต่วนัท่ีสภาเมืองพทัยามีมติ 
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ราษฎร์ผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพทัยาไดล้งคะแนนเสียงใหพ้น้จากตาํแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยการลงคะแนนเสียง
เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเม่ือมีกรณีสงสัยวา่สมาชิกภาพของสมาชิกผูใ้ดส้ินสุดลง ใหผู้ว้า่
ราชการจงัหวดัสอบสวนและวนิิจฉยัโดยเร็ว คาํวนิิจฉยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัใหเ้ป็นท่ีสุดในกรณีท่ีสมาชิกภาพของ
สมาชิกส้ินสุดลง 
ขอ้ 19. ในกรณีท่ีอายขุองสภาเมืองพทัยาครบ หรือวนัท่ีมีการยบุสภาเมืองพทัยา หรือวนัท่ีถือวา่มีการยบุสภาเมืองพทัยา 
แลว้แต่กรณี ใหเ้ลือกตั้งภายในกาํหนดระยะเวลาเท่าใดจึงจะถูกตอ้งมากท่ีสุด 
 1. 20  วนั   2. 30 วนั  3. 40 วนั    4. 45 วนั 
ตอบ 4. 45 วนั เม่ือตาํแหน่งสมาชิกวา่งลงเพราะถึงคราวออกตามอายขุองสภาเมืองพทัยาหรือมีการยบุสภาเมืองพทัยา 
หรือถือวา่มีการยบุสภาเมืองพทัยาตามมาตรา 19 วรรคสาม ใหมี้การเลือกตั้งภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีครบอายขุอง
สภาเมืองพทัยา หรือวนัท่ีมีการยบุสภาเมืองพทัยา หรือวนัท่ีถือวา่มีการยบุสภาเมืองพทัยา แลว้แต่กรณี 
ขอ้ 20. ใครเป็นผูเ้รียกประชุมสภาเมืองพทัยาคร้ังแรก 
 1. นายกองคก์ารบริหารจงัหวดัจงัหวดัชลบุรี 2. ปลดักระทรวงกระทรวงมหาดไทย 
 3. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  4. ผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบุรี 
ตอบ 4. ผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบุรี 
ขอ้ 21. ตามกฎหมายน้ีไดก้าํหนดใหผู้ว้า่ราชการเรียกประชุมสภาเมืองพทัยาคร้ังแรก ตามขอ้ใดถูกตอ้ง 
 1. ภายในกาํหนด 10 วนั นบัแต่วนัเลือกตั้ง  2. ภายในกาํหนด 12 วนั นบัแต่วนัเลือกตั้ง 
 3. ภายในกาํหนด 15 วนั นบัแต่วนัเลือกตั้ง  4. ภายในกาํหนด 19 วนั นบัแต่วนัเลือกตั้ง 
ตอบ 3. ภายในกาํหนด 15 วนั นบัแต่วนัเลือกตั้ง ตามกฎหมายกาํหนดใหภ้ายในสิบห้าวนันบัแต่วนัเลือกตั้งสมาชิกอนั
เป็นการเลือกตั้งทัว่ไปใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเรียกประชุมสภาเมืองพทัยาคร้ังแรกในปีปฏิทินหน่ึงใหมี้สมยัประชุม
สามญัและวนัเร่ิมสมยัประชุมสามญัประจาํปีแต่ละสมยัใหส้ภาเมืองพทัยากาํหนดแต่สภาเมืองพทัยาจะกาํหนดจาํนวน
สมยัประชุมและวนัเร่ิมสมยัประชุมสาํหรับปีแรกเป็นการเฉพาะก็ไดส้มยัประชุมสามญัใหมี้กาํหนดสามสิบวนั แต่ถา้มี
กรณีจาํเป็นสภาเมืองพทัยาจะมีมติขยายสมยัการประชุมสามญัออกไปอีกก็ไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินสามสิบวนั 
ขอ้ 22.  เม่ือตาํแหน่งสมาชิกวา่งลงใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกข้ึนแทนตาํแหน่ง ท่ีวา่งภายในก่ีวนันบัแต่วนัท่ีตาํแหน่งนั้น
วา่งลง เวน้แต่อายขุองสภาเมืองพทัยาเหลืออยูไ่ม่ถึง หน่ึงร้อยแปดสิบวนั ใหส้มาชิกซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งแทนนั้นอยูใ่น
ตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าอายขุองสภาเมือง พทัยาท่ีเหลืออยู ่ในกรณีท่ีตาํแหน่งสมาชิกวา่งลงเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนสมาชิก 
 1. 25 วนั  2. 35 วนั  3. 45 วนั  4. 50 วนั 
ตอบ 3.  เม่ือตาํแหน่งสมาชิกวา่งลงใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกข้ึนแทนตาํแหน่ง ท่ีวา่งภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ี
ตาํแหน่งนั้นวา่งลง เวน้แต่อายขุองสภาเมืองพทัยาเหลืออยูไ่ม่ถึง หน่ึงร้อยแปดสิบวนั ใหส้มาชิกซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งแทน
นั้นอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าอายขุองสภาเมือง พทัยาท่ีเหลืออยู ่ในกรณีท่ีตาํแหน่งสมาชิกวา่งลงเกินก่ึงหน่ึงของ
จาํนวนสมาชิก 
ขอ้ 23. ใครเป็นผูจ้ดัทาํรายงาน เพื่อเสนอรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยในการสั่งพิจารณาสั่งยบุสภาเมืองพทัยา 
 1. นายกองคก์ารบริหารจงัหวดัจงัหวดัชลบุรี 2. ปลดักระทรวงกระทรวงมหาดไทย 
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 3. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  4. ผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบุรี 
ตอบ 4. ผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบุรี 
ขอ้ 24. ใครเป็นผูค้วบคุมและรับผดิชอบในการบริหารกิจการของ เมืองพทัยาและเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนกังานเมือง
พทัยาและลูกจา้งเมืองพทัยา 
 1. นายกเมืองพทัยา    2. ผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบุรี 
 3. นายกองคก์ารบริหารจงัหวดัชลบุรี  4. ปลดักระทรวงมหาดไทย 
ตอบ 1. นายกเมืองพทัยา ตามกฎหมายน้ีกาํหนดใหน้ายกเมืองพทัยาควบคุมและรับผดิชอบในการบริหารกิจการของ 
เมืองพทัยาและเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนกังานเมืองพทัยาและลูกจา้งเมืองพทัยา 
ขอ้ 25. เมืองพทัยาแบ่งส่วนราชการดงัต่อไปน้ี สาํนกัปลดัเมืองพทัยาและส่วนราชการอ่ืน ตามท่ีนายกเมืองพทัยา
ประกาศกาํหนดโดยความเห็นชอบ ของกระทรวงมหาดไทย การกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของสาํนกังานปลดัเมืองพทัยา 
และส่วนราชการอ่ืนตาม ให้เป็นไปตามใครประกาศกาํหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวง มหาดไทย 
 1. นายกเมืองพทัยา    2. ผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบุรี 
 3. นายกองคก์ารบริหารจงัหวดัชลบุรี  4. ปลดักระทรวงมหาดไทย 
ตอบ  1. นายกเมืองพทัยา เมืองพทัยาแบ่งส่วนราชการดงัต่อไปน้ี (1) สาํนกัปลดัเมืองพทัยา (2) ส่วนราชการอ่ืน ตามท่ี
นายกเมืองพทัยาประกาศกาํหนดโดยความเห็นชอบ ของกระทรวงมหาดไทย การกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของสาํนกังาน
ปลดัเมืองพทัยา และส่วนราชการอ่ืนตาม ใหเ้ป็นไปตามท่ีนายกเมืองพทัยาประกาศกาํหนด โดยความเห็นชอบของ
กระทรวง มหาดไทย 
ขอ้ 26. ใครเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนกังานเมืองพทัยาและ ลูกจา้งเมืองพทัยารองจากนายกเมืองพทัยา และรับผดิชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจาํของเมือง พทัยาให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอาํนาจหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกาํหนดหรือ
ตามท่ีนายกเมือง พทัยามอบหมาย การบริหารงานบุคคลของเมืองพทัยาใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
 1. รองนายกเมืองพทัยา    2. ประธานสภาเมืองพทัยา 
 3. ผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบุรี   4. ปลดัเมืองพทัยา  
ตอบ 4. ใหมี้ปลดัเมืองพทัยาคนหน่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนกังานเมืองพทัยาและ ลูกจา้งเมืองพทัยารองจากนายกเมือง
พทัยา และรับผดิชอบควบคุมดูแลราชการประจาํของเมือง พทัยาใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และมีอาํนาจหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีมี
กฎหมายกาํหนดหรือตามท่ีนายกเมือง พทัยามอบหมาย การบริหารงานบุคคลของเมืองพทัยาใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้ 27. ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการเมืองพทัยาท่ีจะตอ้ง อาศยัขา้ราชการพนกังานหรือลูกจา้งของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือองคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนมาปฏิบติังานชัว่คราว ใครท่ีอาจขอ
ยมืตวัผูน้ั้นมาช่วยปฏิบติั ราชการของเมืองพทัยาเป็นการชัว่คราว  
 1. นายกเมืองพทัยา    2. รองนายกเมืองพทัยา  
 3. ประธานสภาเมืองพทัยา   4. ผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบุรี 
ตอบ 1. นายกเมืองพทัยา ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการเมืองพทัยาท่ีจะตอ้ง อาศยัขา้ราชการพนกังาน
หรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือองคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนมาปฏิบติังาน
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ชัว่คราว นายกเมืองพทัยาอาจขอยมืตวัผูน้ั้นมาช่วยปฏิบติั ราชการของเมืองพทัยาเป็นการชัว่คราวโดยมีกาํหนดเวลาก็
ใหก้ระทาํได ้แต่ตอ้งทาํความตกลงกบั หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อ่ืนนั้นก่อน และเม่ือ หมดความจาํเป็นเม่ือใดให้รีบส่งตวัผูน้ั้นคืนสังกดัเดิม ใหถื้อวา่ขา้ราชการ พนกังานหรือลูกจา้ง
ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีอาํนาจหนา้ท่ีเป็น พนกังานเมือง
พทัยาตามพระราชบญัญติัน้ีโดยไม่ขาดจากสถานภาพเดิม และคงไดรั้บเงินเดือนหรือ ค่าจา้ง แลว้แต่กรณี จากสังกดัเดิม 
ขอ้ 28. ในกรณีท่ีไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งปลดัเมืองพทัยาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได ้ใหใ้ครเป็นผูรั้กษาราชการแทน  
 1. รองปลดัเมืองพทัยาเป็นผูรั้กษาราชการแทน 2. ผูช่้วยรองปลดัเมืองพทัยาเป็นผูรั้กษาราชการแทน 
 3. เลขานุการรองปลดัเมืองพทัยา   4. ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี 
ตอบ 1. รองปลดัเมืองพทัยาเป็นผูรั้กษาราชการแทน ในกรณีท่ีมีรองปลดัเมืองพทัยา อาํนาจในการสั่งหรือการปฏิบติั
ราชการ ของรองปลดัเมืองพทัยา ใหเ้ป็นไปตามท่ีปลดัเมืองพทัยามอบหมาย ในกรณีท่ีไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งปลดัเมือง
พทัยาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได ้ให้รองปลดัเมืองพทัยาเป็นผูรั้กษาราชการแทน ถา้มีรองปลดัเมืองพทัยาหลาย
คนใหร้องปลดัเมือง พทัยาผูมี้อาวโุสตามระเบียบแบบแผนของราชการเป็นผูรั้กษาราชการแทน ถา้ไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่ง 
รองปลดัเมืองพทัยาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได ้ให้นายกเมืองพทัยาแต่งตั้งหวัหนา้ส่วน ราชการของเมืองพทัยา
หรือผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่าเป็นผูรั้กษาราชการแทน อาํนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมติั หรือการปฏิบติัราชการ
ท่ีปลดัเมืองพทัยา จะพึงปฏิบติัหรือดาํเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั หรือคาํสั่งใด หรือมติ ของ
คณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถา้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั หรือคาํสั่งนั้น หรือมติ ของคณะรัฐมนตรีในเร่ือง
นั้นไม่ไดก้าํหนดเร่ืองการมอบอาํนาจไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ปลดัเมืองพทัยา อาจมอบอาํนาจโดยทาํเป็นหนงัสือใหร้องปลดั
เมืองพทัยาปฏิบติัราชการแทนปลดัเมืองพทัยาก็ได ้แต่ถา้จะมอบใหห้วัหนา้ส่วนราชการของเมืองพทัยาหรือผูด้าํรง
ตาํแหน่งเทียบเท่าปฏิบติัราชการ แทน ใหท้าํเป็นคาํสั่งและประกาศใหป้ระชาชนทราบ 
ขอ้ 29. ปลดัเมืองพทัยา อาจมอบอาํนาจโดยทาํเป็นอะไรเพื่อใหร้องปลดัเมืองพทัยาปฏิบติัราชการแทนปลดัเมืองพทัยา
ก็ได ้แต่ถา้จะมอบใหห้วัหนา้ส่วนราชการของเมืองพทัยาหรือผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่าปฏิบติัราชการ แทน ใหท้าํเป็น
คาํสั่งและประกาศใหป้ระชาชนทราบ 
 1. หนงัสือ  2. ขอ้ตกลงร่วมกนั 3. ลายลกัษณ์อกัษร 4. วาจา 
ตอบ 1. หนงัสือ ปลดัเมืองพทัยา อาจมอบอาํนาจโดยทาํเป็นหนงัสือให้รองปลดัเมืองพทัยาปฏิบติัราชการแทนปลดั
เมืองพทัยาก็ได ้แต่ถา้จะมอบใหห้วัหนา้ส่วนราชการของเมืองพทัยาหรือผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่าปฏิบติัราชการ แทน 
ใหท้าํเป็นคาํสั่งและประกาศใหป้ระชาชนทราบ 
ขอ้ 30. ตอบ เมืองพทัยามีอาํนาจหนา้ท่ี ดาํเนินการในเขตเมืองพทัยาในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ยกเวน้ขอ้ใด 
 1. การรักษาความสงบเรียบร้อย  
 2.  การส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  
 3. การคุม้ครองและดูแลรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
 4. การวางผงัเมืองและการดาํเนินการตรวจสอบการทุจริตการก่อสร้าง 
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ตอบ  4. การวางผงัเมืองและการดาํเนินการตรวจสอบการทุจริตการก่อสร้าง 
 เมืองพทัยามีอาํนาจหนา้ท่ี ดาํเนินการในเขตเมืองพทัยาในเร่ืองดงัต่อไปน้ี (1) การรักษาความสงบเรียบร้อย (2) การ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ (3) การคุม้ครองและดูแลรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสา
ธารณสมบติัของแผน่ดิน (4) การวางผงัเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง (5) การจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัและการ
ปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม (6) การจดัการจราจร (7) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บา้นเมือง (8) การกาํจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู และการบาํบดันํ้าเสีย (9) การจดัใหมี้นํ้าสะอาดหรือการประปา (10) การ
จดัใหมี้การควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ และท่ีจอดรถ (11) การควบคุมอนามยัและความปลอดภยัในร้านจาํหน่ายอาหาร 
โรงมหรสพ และสถานบริการอ่ืน (12) การควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเท่ียว (13) การบาํรุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดี ของทอ้งถ่ิน (14) อาํนาจหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นของ
เทศบาลนครหรือของ เมืองพทัยา 
ขอ้ 31.การประกอบการพาณิชยข์องเมืองพทัยาใหต้ราเป็นกฎหมายใด 
 1. ขอ้บญัญติั  2. เทศบญัญติั  3. ขอ้เทศบญัญติั  4. บญัญติัเมืองพทัยา  
ตอบ 1. ขอ้บญัญติั  
ขอ้ 32. เมืองพทัยาอาจดาํเนินกิจการนอกเขตเมืองพทัยา เม่ือการนั้นจาํเป็น ตอ้งทาํและเป็นการท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจการท่ี
ดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีอยูภ่ายในเขตเมืองพทัยา หรือเป็นประโยชน์แก่เมืองพทัยา การดาํเนินกิจการจะตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากใคร 
 1. สภาเมืองพทัยา และ ไดรั้บความยนิยอมจากสมาชิกสภาปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะเขา้ไปดาํเนินการ  
 2. สภาเมืองพทัยา และ ไดรั้บความยนิยอมจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะเขา้ไปดาํเนินการ 
 3.ประธานสภาเมืองพทัยา และไดรั้บความยนิยอมจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะเขา้ไปดาํเนินการ 
 4. สภาเมืองพทัยา และ ไดรั้บความยนิยอมจากสมาชิกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะเขา้ไปดาํเนินการ 
ตอบ 2.  เมืองพทัยาอาจดาํเนินกิจการนอกเขตเมืองพทัยา เม่ือการนั้นจาํเป็น ตอ้งทาํและเป็นการท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจการท่ี
ดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีอยูภ่ายในเขตเมืองพทัยา หรือเป็นประโยชน์แก่เมืองพทัยา การดาํเนินกิจการ          ตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากสภาเมืองพทัยา และ ไดรั้บความยินยอมจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะเขา้ไปดาํเนินการ 
ขอ้ 33. กรณีท่ีเมืองพทัยาไม่ไดรั้บความยนิยอมจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการดาํเนินกิจการนอกเขตเมือง
พทัยา ใหน้ายกเมืองพทัยารายงานต่อใครเพื่อพิจารณา 
 1. ผูว้า่ราชการจงัหวดั    2.นายอาํเภอ 
 3. ปลดักระทรวง     4. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
ตอบ 1. ไม่ไดรั้บความยนิยอมจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามวรรคสอง ใหน้ายกเมืองพทัยารายงานต่อผูว้า่
ราชการจงัหวดัเพื่อพิจารณา ถา้ผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นวา่การ ดาํเนินกิจการนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็น
ส่วนรวม ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัดาํเนินการ ให้นายกเมืองพทัยาและผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งมา
ประชุม เพื่อหาขอ้ยติุ  
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ขอ้ 34. กรณีท่ีหน่วยราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ดาํเนิน กิจการใดท่ีอยูน่อกเขตเมืองพทัยาอนัมีลกัษณะ
ท่ีจะมีผลกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อย หรือความปลอดภยัของประชาชนในเขตเมืองพทัยา       ใหน้ายก
เมืองพทัยารายงานต่อใคร เพื่อแจง้ใหห้น่วยราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาและ หาขอ้
ยติุร่วมกนั 
  1. ผูว้า่ราชการจงัหวดั    2.นายอาํเภอ 
  3. ปลดักระทรวง    4. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
ตอบ  1. ผูว้า่ราชการจงัหวดั ในกรณีท่ีหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ดาํเนิน กิจการใดท่ีอยูน่อกเขต
เมืองพทัยาอนัมีลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อย หรือความปลอดภยัของประชาชนในเขต
เมืองพทัยา ใหน้ายกเมืองพทัยารายงานต่อผูว้า่ราชการ จงัหวดั เพื่อแจง้ให้หน่วยราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงาน
ของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาและ หาขอ้ยติุร่วมกนั 
ขอ้ 35. เมืองพทัยาอาจร่วมกบัหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน จดัตั้ง
องคก์ารข้ึนเรียกวา่ สหการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อ ทาํกิจการใดอนัอยูภ่ายใตอ้าํนาจหนา้ท่ีของเมืองพทัยาได ้การ
จดัตั้งสหการจะทาํไดโ้ดยตราเป็นกฎหมายใด 
 1. พระราชกาํหนด 2. พระราชกฤษฏีกา 3. พระราชบญัญติั 4. ประกาศกระทรวง 
ตอบ 2. พระราชกฤษฏีกา เมืองพทัยาอาจร่วมกบัหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืน จดัตั้งองคก์ารข้ึนเรียกวา่ สหการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อ ทาํกิจการใดอนัอยูภ่ายใตอ้าํนาจหนา้ท่ีของเมือง
พทัยาได ้การจดัตั้งสหการจะทาํไดโ้ดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยระบุช่ือ อาํนาจหนา้ท่ี และวธีิการบริการและการ
ดาํเนินงานไว ้และเม่ือจะยบุเลิกสหการ ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดย ระบุวธีิจดัการทรัพยสิ์นไวด้ว้ย  
ขอ้ 36. ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีและร่างขอ้บญัญติั งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภาเมืองพทัยาจะตอ้ง
พิจารณาใหเ้สร็จภายในก่ีวนั นบัแต่วนัท่ีสภาเมืองพทัยาไดรั้บร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายนั้น 
 1. 35 วนั  2. 45 วนั  3. 55 วนั  4. 65 วนั 
ตอบ 2. 45 วนั ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีและร่างขอ้บญัญติั งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภาเมือง
พทัยาจะตอ้งพิจารณาใหเ้สร็จภายในส่ีสิบหา้วนั นบัแต่วนัท่ีสภาเมืองพทัยาไดรั้บร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายนั้น  
ขอ้ 37. ในกรณีสภาเมืองพทัยาพิจารณาร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายไม่เสร็จภายใน ใหถื้อวา่สภาเมืองพทัยาไดใ้ห้
ความเห็นชอบในร่างขอ้บญัญติั งบประมาณรายจ่ายนั้น และใหใ้ครลงนามใชบ้งัคบัเป็นขอ้บญัญติังบประมาณ รายจ่าย 
 1. ประธานสภาเมืองพทัยา   2. นายกเมืองพทัยา 
 3. ผูว้า่ราชการจงัหวดั    4. นายอาํเภอ 
ตอบ 1. ประธานสภาเมืองพทัยา ถา้สภาเมืองพทัยาพิจารณาร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายไม่เสร็จภายใน ใหถื้อวา่
สภาเมืองพทัยาไดใ้หค้วามเห็นชอบในร่างขอ้บญัญติั งบประมาณรายจ่ายนั้น และใหน้ายกเมืองพทัยาลงนามใชบ้งัคบั
เป็นขอ้บญัญติังบประมาณ รายจ่าย  
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ขอ้ 38. ในกรณีท่ีสภาเมืองพทัยาไม่เห็นชอบดว้ยกบัร่างขอ้บญัญติังบประมาณ รายจ่ายประจาํปีหรือร่างขอ้บญัญติั
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ใหส้ภาเมืองพทัยาตั้งคณะกรรมการ คณะหน่ึงประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนก่ีคน     เพื่อ
พิจารณาหาขอ้ยติุความขดัแยง้ในสาระสาํคญั ท่ีบญัญติัไวใ้นร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายนั้น   
 1. จาํนวนสิบหา้คน    2. จาํนวนสามสิบหา้คน 
 3. จาํนวนยีสิ่บหา้คน    4. จาํนวนส่ีสิบหา้คน 
ตอบ  1. จาํนวนสิบหา้คน ในกรณีท่ีสภาเมืองพทัยาไม่เห็นชอบดว้ยกบัร่างขอ้บญัญติังบประมาณ รายจ่ายประจาํปีหรือ
ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ใหส้ภาเมืองพทัยาตั้งคณะกรรมการ คณะหน่ึงประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน
สิบหา้คน เพื่อพิจารณาหาขอ้ยติุความขดัแยง้ในสาระสาํคญั ท่ีบญัญติัไวใ้นร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายนั้น 
ขอ้ 39. ภายในก่ีวนันบัแต่วนัท่ีสภาเมืองพทัยามีมติเห็นชอบดว้ยกบัร่าง ขอ้บญัญติัใดให้ประธานสภาเมืองพทัยาส่งร่าง
ขอ้บญัญติันั้นใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณา ผูว้า่ราชการจงัหวดัตอ้งพิจารณาร่างขอ้บญัญติัใหเ้สร็จและส่งคืน 
ประธานสภาเมืองพทัยาภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่างขอ้บญัญติั 
 1. สิบเจด็วนัแต่วนัท่ีสภาเมืองพทัยามีมติเห็นชอบดว้ยกบัร่าง ขอ้บญัญติั 
 2. เจด็วนัแต่วนัท่ีสภาเมืองพทัยามีมติเห็นชอบดว้ยกบัร่าง ขอ้บญัญติั 
 3. ยีสิ่บเจด็วนัแต่วนัท่ีสภาเมืองพทัยามีมติเห็นชอบดว้ยกบัร่าง ขอ้บญัญติั 
 4. สามสิบเจด็วนัแต่วนัท่ีสภาเมืองพทัยามีมติเห็นชอบดว้ยกบัร่าง ขอ้บญัญติั 
ตอบ 2. เจด็วนัแต่วนัท่ีสภาเมืองพทัยามีมติเห็นชอบดว้ยกบัร่าง ขอ้บญัญติั ภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีสภาเมืองพทัยามี
มติเห็นชอบดว้ยกบัร่าง ขอ้บญัญติัใหป้ระธานสภาเมืองพทัยาส่งร่างขอ้บญัญติันั้นใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณา ผูว้า่
ราชการจงัหวดัตอ้งพิจารณาร่างขอ้บญัญติัให้เสร็จและส่งคืน ประธานสภาเมืองพทัยาภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
ร่างขอ้บญัญติันั้น ถา้ผูว้า่ราชการจงัหวดั ไม่พิจารณาให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดใหถื้อวา่ผูว้า่ราชการจงัหวดั
เห็นชอบดว้ยกบั ร่างขอ้บญัญติั  
ขอ้ 40. ตามกฎหมายน้ี กาํหนดใหป้ระธานสภาเมืองพทัยาอาจแต่งตั้งเลขานุการประธานสภาเมืองพทัยาและ
ผูช่้วยเลขานุการประธานสภาเมืองพทัยาไม่เกินจาํนวนเท่าใด เพื่อช่วยเหลือกิจการตามท่ีไดรั้บมอบหมายนั้น 
 1. รองนายกเมืองพทัยา    2. รองประธานสภาเมืองพทัยา 
 3. ประธานสภาเมืองพทัยา   4. เลขานุการนายกสภาเมืองพทัยา 
ตอบ 2. รองประธานสภาเมืองพทัยา ประธานสภาเมืองพทัยาอาจแต่งตั้งเลขานุการประธานสภาเมืองพทัยาและ
ผูช่้วยเลขานุการประธานสภาเมืองพทัยาไม่เกินจาํนวนรองประธานสภาเมืองพทัยา เพื่อช่วยเหลือกิจการตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
              บุคคลซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งเป็นเลขานุการประธานสภาเมืองพทัยาหรือผูช่้วยเลขานุการประธานสภาเมืองพทัยา 
ตอ้งมิใช่รองนายกเมืองพทัยา เลขานุการนายกเมืองพทัยา ผูช่้วยเลขานุการนายกเมืองพทัยา ประธานท่ีปรึกษาหรือท่ี
ปรึกษา 
              เลขานุการประธานสภาเมืองพทัยา และผูช่้วยเลขานุการประธานสภาเมืองพทัยาพน้จากตาํแหน่ง เม่ือ 
              (1)   ประธานสภาเมืองพทัยาพน้จากตาํแหน่ง 
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              (2)   ประธานสภาเมืองพทัยามีคาํสั่งใหพ้น้จากตาํแหน่ง 
              (3)   ตาย 
              (4)   ลาออก โดยยืน่หนงัสือลาออกต่อประธานสภาเมืองพทัยา 
              (5)   ตอ้งคาํพิพากษาใหจ้าํคุกและถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล 
ขอ้ 41. ใครทาํหนา้ท่ีเลขานุการสภาเมืองพทัยา มีหนา้ท่ีรับผดิชอบงานธุรการและการจดัประชุมและงานอ่ืนใดตามท่ี
สภาเมืองพทัยามอบหมาย 
 1. รองปลดัเมืองพทัยา    2. ปลดัเมืองพทัยา 
 3. เลขานุการปลดัเมืองพทัยา   4. ผดิทุกขอ้ 
ตอบ 2. ปลดัเมืองพทัยา ใหป้ลดัเมืองพทัยาทาํหนา้ท่ีเลขานุการสภาเมืองพทัยา มีหนา้ท่ีรับผดิชอบงานธุรการและการ
จดัประชุมและงานอ่ืนใดตามท่ีสภาเมืองพทัยามอบหมาย 
              มาตรา ๒๙   ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัเลือกตั้งสมาชิกอนัเป็นการเลือกตั้งทัว่ไปใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเรียก
ประชุมสภาเมืองพทัยาคร้ังแรก 
              ในปีปฏิทินหน่ึงให้มีสมยัประชุมสามญัของสภาเมืองพทัยาไม่นอ้ยกวา่สองสมยัแต่ตอ้งไม่เกินส่ีสมยั จาํนวน
สมยัประชุมสามญัและวนัเร่ิมสมยัประชุมสามญัประจาํปีแต่ละสมยัใหส้ภาเมืองพทัยากาํหนด แต่สภาเมืองพทัยาจะ
กาํหนดจาํนวนสมยัประชุมและวนัเร่ิมสมยัประชุมสาํหรับปีแรกเป็นการเฉพาะก็ได ้
              สมยัประชุมสามญัใหมี้กาํหนดสามสิบวนั แต่ถา้มีกรณีจาํเป็นสภาเมืองพทัยาจะมีมติขยาย สมยัประชุมสามญั
ออกไปอีกก็ไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินสามสิบวนั 
ขอ้ 42.  กิจการใดท่ีมีกฎหมายมอบหนา้ท่ีใหเ้ทศบาลหรือนายกเทศมนตรีเป็น เจา้หนา้ท่ีดาํเนินการหรือกาํหนดใหแ้บ่ง
รายไดใ้หเ้ทศบาล ถา้กิจการนั้นอยูใ่นเขตเมืองพทัยา ใหใ้ครเป็นเจา้หนา้ท่ีดาํเนินการหรือให้เมืองพทัยาไดรั้บส่วนแบ่ง
รายได ้ตามกฎหมายนั้นและบรรดาค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ เน่ืองในกิจการเช่นวา่นั้น ให้เป็นรายได้
ของเมืองพทัยา 
 1. ให ้เมืองพทัยาหรือรองนายกเมืองพทัยา  2. ให ้เมืองพทัยาและนายกเมืองพทัยา 
 3. ให ้เมืองพทัยาหรือนายกเมืองพทัยา  4. ให ้เมืองพทัยาหรือนายกสภาเมืองพทัยา 
ตอบ 3. ให ้เมืองพทัยาหรือนายกเมืองพทัยา  กิจการใดท่ีมีกฎหมายมอบหนา้ท่ีใหเ้ทศบาลหรือนายกเทศมนตรีเป็น 
เจา้หนา้ท่ีดาํเนินการหรือกาํหนดใหแ้บ่งรายไดใ้หเ้ทศบาล ถา้กิจการนั้นอยูใ่นเขตเมืองพทัยา ให ้เมืองพทัยาหรือนายก
เมืองพทัยาเป็นเจา้หนา้ท่ีดาํเนินการหรือใหเ้มืองพทัยาไดรั้บส่วนแบ่งรายได ้ตามกฎหมายนั้นและบรรดาค่าธรรมเนียม 
ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ เน่ืองในกิจการเช่นวา่นั้น ใหเ้ป็นรายไดข้องเมืองพทัยา 
ขอ้ 43. ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราร้อยละศูนย ์ให ้เมืองพทัยาเก็บอตัราร้อยละเท่าใด
 1. ร้อยละศูนย ์  2. ร้อยละสิบ  3. ร้อยละยีสิ่บ  4. ผดิทุกขอ้ 
ตอบ 1. ร้อยละศูนย ์อตัราภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มข้ึนจากอตัราท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดงัต่อไปน้ี (1) ในกรณีท่ี
ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราร้อยละศูนย ์ให ้เมืองพทัยาเก็บอตัราร้อยละศูนย ์(2) ในกรณีท่ี
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ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราอ่ืน ให้เมืองพทัยา เก็บหน่ึงในเกา้ของอตัราภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวล
รัษฎากร ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเก็บเพิ่มข้ึนตามมาตราน้ี ใหถื้อเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวล รัษฎากร 
ขอ้ 44.  กรณีเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากนายกเมืองพทัยา ใหใ้ครมีอาํนาจสั่งยดึและ สั่งขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผู ้
ตอ้งรับผดิเสียภาษีอากรโดยมิตอ้งขอใหศ้าลออกหมายยดึหรือสั่ง 
 1. รองปลดัเมืองพทัยา    2. ปลดัเมืองพทัยา 
 3. เลขานุการปลดัเมืองพทัยา   4. ผดิทุกขอ้ 
ตอบ 2. ปลดัเมืองพทัยา เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากนายกเมืองพทัยา ใหป้ลดัเมืองพทัยามีอาํนาจสั่งยดึและ สั่งขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูต้อ้งรับผดิเสียภาษีอากรโดยมิตอ้งขอใหศ้าลออกหมายยดึหรือสั่ง แต่ถา้จะขายทอดตลาดตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตจากผูว้า่ราชการจงัหวดัดว้ย  
ขอ้ 45. เมืองพทัยาอาจมีรายไดอ่ื้นดงัต่อไปน้ี ยกเวน้ขอ้ใด 
 1. ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต หรือค่าปรับใด ตามท่ีมีกฎหมาย บญัญติัไว ้
 2. รายไดจ้ากทรัพยสิ์นของเมืองพทัยา  
 3. รายไดจ้ากสาธารณูปโภคของเมืองพทัยา  
 4. รายไดจ้ากการพาณิชยอุ์ตสาหกรรมการบินของเมืองพทัยา 
ตอบ 4. รายไดจ้ากการพาณิชยอุ์ตสาหกรรมการบินของเมืองพทัยา เมืองพทัยาอาจมีรายไดอ่ื้นดงัต่อไปน้ี (1) ภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต หรือค่าปรับใด ตามท่ีมีกฎหมาย บญัญติัไว ้(2) รายไดจ้ากทรัพยสิ์นของเมืองพทัยา (3) 
รายไดจ้ากสาธารณูปโภคของเมืองพทัยา (4) รายไดจ้ากการพาณิชยข์องเมืองพทัยา (5) รายไดจ้ากการจาํหน่ายพนัธบตัร
เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากกระทรวง มหาดไทยและกระทรวงการคลงัร่วมกนั และตราเป็นขอ้บญัญติัแลว้ (6) เงินกู ้
เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย และตราเป็นขอ้บญัญติั แลว้ ถา้เป็นเงินกูจ้ากต่างประเทศตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงัดว้ย (7) เงินอุดหนุนหรือรายไดอ่ื้นตามท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจดัสรรให ้
(8) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องคก์ารต่างประเทศ หรือองคก์ารระหวา่ง ประเทศ ถา้เป็นกรณีท่ีเงินช่วยเหลือ
ดงักล่าวมีเง่ือนไขหรือขอ้ผกูพนัใด ๆ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ จากกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลงัร่วมกนั
ก่อน ถา้กรณีไม่มีเง่ือนไขหรือขอ้ผกูพนัใด ๆ ให้รายงานใหก้ระทรวงมหาดไทยทราบ (9) เงินช่วยเหลือและ
ค่าตอบแทน (10) เงินและทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนท่ีมีผูอุ้ทิศให ้(11) รายไดอ่ื้นตามท่ีมีกฎหมายบญัญติัให้เป็นของเมืองพทัยา 
ขอ้ 46. เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจดัใหแ้ก่เมืองพทัยา ใครจะเป็นผูอ้อกระเบียบเพื่อกาํหนดการใชจ่้ายเงินดงักล่าว 
 1. ผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบุรี   2. นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี 
 3. นายกเทศมนตรีเมืองพทัยา   4. รัฐมนตรี  
ตอบ 4. รัฐมนตรี การตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเมืองพทัยา ใหรั้ฐบาลตั้งใหเ้มือง พทัยาโดยตรง ทั้งน้ี ใหค้าํนึงถึง
ความเหมาะสมของปริมาณงาน และรายไดข้องรัฐท่ีไดรั้บจาก เมืองพทัยาดว้ย ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายอ่ืน เงิน
อุดหนุนท่ีรัฐบาลจดัใหแ้ก่เมืองพทัยา รัฐมนตรี จะออกระเบียบเพื่อกาํหนดการใชจ่้ายเงินดงักล่าวก็ได ้
ขอ้ 47. การจ่ายเงินสะสมและการตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใชเ้งินสะสมใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีใครเป็นผูก้าํหนด 
 1. ผูว้า่ราชการจงัหวดั    2. นายกเทศมนตรีเมืองพทัยา 
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 3. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  4. กระทรวงมหาดไทย  
ตอบ 4. กระทรวงมหาดไทย  การจ่ายเงินสะสมและการตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใชเ้งินสะสมใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี 
กระทรวงมหาดไทยกาํหนด 
ขอ้ 48. เม่ือส้ินปีงบประมาณ ใหน้ายกเมืองพทัยาประกาศรายการรับจ่ายเงิน ประจาํปีงบประมาณท่ีส้ินสุดลงพร้อมทั้ง
รายการผกูพนัท่ีเบิกตดัปีงบประมาณไวเ้ผยแพร่ให ้ประชาชนทราบภายในก่ีวนั 
 1. สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีส้ินสุดปีงบประมาณ 2. สามสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส้ินสุดปีงบประมาณ 
 3. ยีสิ่บสามวนันบัแต่วนัท่ีส้ินสุดปีงบประมาณ 4. สิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส้ินสุดปีงบประมาณ 
ตอบ 1. สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีส้ินสุดปีงบประมาณ เม่ือส้ินปีงบประมาณ ใหน้ายกเมืองพทัยาประกาศรายการรับ
จ่ายเงิน ประจาํปีงบประมาณท่ีส้ินสุดลงพร้อมทั้งรายการผกูพนัท่ีเบิกตดัปีงบประมาณไวเ้ผยแพร่ให ้ประชาชนทราบ
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีส้ินสุดปีงบประมาณ  
ขอ้ 49. ใครเป็นผูต้รวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การบญัชี การเงินและทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ของเมืองพทัยาและทาํรายงาน
ผลการตรวจสอบเสนอนายกเมืองพทัยา เพื่อเสนอสภาเมืองพทัยา 
 1. กรมบญัชีกลาง    2. สาํนกังบประมาณ 
 3. สาํนกังานตรวจเงินแผน่ดิน   4. ผูต้รวจการแผน่ดิน 
ตอบ 3. สาํนกังานตรวจเงินแผน่ดิน ใหส้าํนกังานตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูต้รวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การบญัชี 
การเงินและทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ของเมืองพทัยาและทาํรายงานผลการตรวจสอบเสนอนายกเมืองพทัยา เพื่อเสนอสภาเมือง
พทัยา 
ขอ้ 50. ใครมีอาํนาจหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการปฏิบติัราชการของ เมืองพทัยาเพื่อการน้ี ผูว้า่ราชการจงัหวดัมีอาํนาจสั่ง
สอบสวนขอ้เท็จจริงหรือสั่งใหน้ายกเมืองพทัยา ช้ีแจงแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการของเมืองพทัยาได ้
 1. ผูว้า่ราชการจงัหวดั    2. นายกเทศมนตรีเมืองพทัยา 
 3. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  4. กระทรวงมหาดไทย 
ตอบ 1. ผูว้า่ราชการจงัหวดั ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัมีอาํนาจหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการปฏิบติัราชการของ เมืองพทัยาเพื่อการน้ี 
ผูว้า่ราชการจงัหวดัมีอาํนาจสั่งสอบสวนขอ้เท็จจริงหรือสั่งใหน้ายกเมืองพทัยา ช้ีแจงแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัราชการของเมืองพทัยาได ้
 

 
------------------------------------------------- 
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เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 

ขอ้ 1.  พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจฯ พ.ศ. ๒๕๔๒  กาํหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒มีผลในการบงัคบัใชต้ั้งแต่เม่ือใด 
 1.17 พฤศจิกายน ๒๕๔0    2.17 พฤศจิกายน ๒๕๔1 
 3.18 พฤศจิกายน ๒๕๔2    4.19 พฤศจิกายน ๒๕๔3 
ตอบ 3. ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 
ขอ้ 2.  พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจฯ พ.ศ. ๒๕๔๒  ตามกฎหมายน้ี ไดก้าํหนดใหใ้คร
เป็นผูท่ี้รับรับสนองพระบรมราชโองการพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 1.นายปรีดี พนมยงค์    2.นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
 3.นายสมคัร สุนทรเวช    4.นายชวน หลีกภยั 
ตอบ  4. นายชวน หลีกภยั 
ขอ้ 3.  พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจฯ พ.ศ. ๒๕๔๒  ใครไม่ใช่ผูท่ี้รักษาการตาม
พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 1.นายกรัฐมนตรี      2.รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  
 3.รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั  4.ปลดักระทรวงมหาดไทย 
ตอบ 4. ปลดักระทรวงมหาดไทยไม่ใช่ (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงั ทั้งหมด ๓ คน)  
ขอ้ 4. พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจฯ พ.ศ. ๒๕๔๒  ตามกฎหมายน้ีใครประธาน 
คณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 1.นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 2.นายกรัฐมนตรี 
 3.รองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 4.ผดิหมดทุกขอ้ 
ตอบ 1. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
ขอ้ 5. พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจฯ พ.ศ. ๒๕๔๒  กฎหมายน้ีไดก้าํหนดให ้
คณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยตาํแหน่งไม่ไดป้ระกอบดว้ยใคร 
 1.รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย   2.รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั   
 3.ปลดักระทรวงมหาดไทย    4.ปลดักระทรวงแรงงาน 
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ตอบ 4. ปลดักระทรวงแรงงานไม่ใช่  ประกอบดว้ยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงั  ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ปลดักระทรวง
สาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินและมีหวัหนา้สาํนกังาน
คณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
ขอ้ 6. พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจฯ พ.ศ. ๒๕๔๒   กฎหมายน้ีไดก้าํหนดใหผู้แ้ทน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในคณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีจาํนวนเท่าใด 
 1.10 คน   2.11 คน   3.12 คน   4.15 คน 
ตอบ  3. 12คน 
ขอ้ 7. พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจฯ พ.ศ. ๒๕๔๒  พระราชบญัญติัน้ีผูท้รงคุณวฒิุใน
คณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีจาํนวนเท่าใดจึงจะถูกตอ้ง  
 1. 10 คน  2. 11 คน  3. 12 คน  4. 15 คน 
ตอบ 3. 12 คน 
ขอ้ ๘. พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจฯ พ.ศ. ๒๕๔๒  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบั
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 1.มีอายไุม่ต ํ่ากวา่ 30 ปีบริบูรณ์ อยูใ่นตาํแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจไดรั้บสรรหาเป็นกรรมการอีกไดไ้ม่เกิน
สองวาระติดต่อกนั 
 2.มีอายไุม่ต ํ่ากวา่ 40 ปีบริบูรณ์ อยูใ่นตาํแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจไดรั้บสรรหาเป็นกรรมการอีกไดไ้ม่เกิน
สองวาระติดต่อกนั 
 3.มีอายไุม่ต ํ่ากวา่ 30 ปีบริบูรณ์ อยูใ่นตาํแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจไดรั้บสรรหาเป็นกรรมการอีกไดไ้ม่เกิน
สองวาระติดต่อกนั 
 4.มีอายไุม่ต ํ่ากวา่ 35 ปีบริบูรณ์ อยูใ่นตาํแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจไดรั้บสรรหาเป็นกรรมการอีกไดไ้ม่เกิน
สองวาระติดต่อกนั 
ตอบ 4. ตอ้งมีอายไุม่ต ํ่ากวา่ ๓๕ ปีบริบูรณ์ อยูใ่นตาํแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจไดรั้บสรรหาเป็นกรรมการอีกไดไ้ม่
เกินสองวาระติดต่อกนั 
ขอ้ 9.  พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจฯ พ.ศ. ๒๕๔๒  กฎหมายน้ีไดก้าํหนดให้
คณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เสนอรายงานเก่ียวกบัการกระจายอาํนาจใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อคณะรัฐมนตรีตามขอ้ใด 
 1.อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง    2.อยา่งนอ้ยปีละสองคร้ัง 
 3.อยา่งนอ้ยปีละสามคร้ัง    4.อยา่งนอ้ยปีละส่ีคร้ัง 
ตอบ 1. อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
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ขอ้ 10.  พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจฯ พ.ศ. ๒๕๔๒  กาํหนดใหส้าํนกังาน
คณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สังกดัส่วนราชการใด 
 1.สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  2.สาํนกัปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี   
 3.สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี   4.สาํนกันายกรัฐมนตรี   
ตอบ 3. สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี   
ขอ้ 11.  พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจฯ พ.ศ. ๒๕๔๒  กาํหนดให ้เทศบาล เมืองพทัยา 
และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีอาํนาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ทอ้งถ่ินของตนเอง ก่ีประการ 
 1.25    2.30    3.31   4.40 
ตอบ  3. 31 ประการคือ 
(๑) การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
                    (๒) การจดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางบก ทางนํ้ า และทางระบายนํ้า 
                    (๓) การจดัใหมี้และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ 
                    (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
                    (๕) การสาธารณูปการ 
                    (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
                    (๗) การพาณิชย ์และการส่งเสริมการลงทุน 
                    (๘) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
                    (๙) การจดัการศึกษา 
                    (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชราและผูด้อ้ยโอกาส 
                    (๑๑) การบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
                    (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 
                    (๑๓) การจดัให้มีและบาํรุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
                    (๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
                    (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
                    (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
                    (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
                    (๑๘) การกาํจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู และนํ้าเสีย 
                    (๑๙) การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
                    (๒๐) การจดัให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
                    (๒๑) การควบคุมการเล้ียงสัตว ์
                    (๒๒) การจดัให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว ์
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                    (๒๓) การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอ่ืน ๆ 
                    (๒๔) การจดัการ การบาํรุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
                    (๒๕) การผงัเมือง 
                    (๒๖) การขนส่งและการวศิวกรรมจราจร 
                    (๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
                    (๒๘) การควบคุมอาคาร 
                    (๒๙) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
                    (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและรักษาความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น 
                    (๓๑) กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนด 
ขอ้ 12. พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจฯ พ.ศ. ๒๕๔๒  กาํหนดให้องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั มีอาํนาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง มี
ทั้งหมดก่ีประการ 
 1.25    2.29    3.31   4.40 
ตอบ  2. ๒๙ ประการไดแ้ก่ 
(๑) การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง และประสานการจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดัตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรี
กาํหนด 
                    (๒) การสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
                    (๓) การประสานและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
                    (๔) การแบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตอ้งแบ่งใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
                    (๕) การคุม้ครอง ดูแล และบาํรุงรักษาป่าไม ้ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
                    (๖) การจดัการศึกษา 
                    (๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
                    (๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
                    (๙) การส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
                    (๑๐) การจดัตั้งและดูแลระบบบาํบดันํ้าเสียรวม 
                    (๑๑) การกาํจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูรวม 
                    (๑๒) การจดัการส่ิงแวดลอ้มและมลพิษต่าง ๆ 
                    (๑๓) การจดัการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางนํ้า 
                    (๑๔) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
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                    (๑๕) การพาณิชย ์การส่งเสริมการลงทุน และการทาํกิจการไม่วา่จะดาํเนินการเองหรือร่วมกบับุคคลอ่ืน
หรือจากสหการ 
                    (๑๖) การสร้างและบาํรุงรักษาทางบกและทางนํ้าท่ีเช่ือมต่อระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
                    (๑๗) การจดัตั้งและดูแลตลาดกลาง 
                    (๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน 
                    (๑๙) การจดัให้มีโรงพยาบาลจงัหวดั การรักษาพยาบาล การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ 
                    (๒๐) การจดัให้มีพิพิธภณัฑแ์ละหอจดหมายเหตุ 
                    (๒๑) การขนส่งมวลชนและการวศิวกรรมจราจร 
                    (๒๒) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
                    (๒๓) การจดัให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจงัหวดั 
                    (๒๔) จดัทาํกิจการใดอนัเป็นอาํนาจและหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ท่ีอยูใ่นเขต และกิจการ
นั้นเป็นการสมควรให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนร่วมกนัดาํเนินการ  หรือให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจดัทาํ 
ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนด 
                    (๒๕) สนบัสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
                    (๒๖) การใหบ้ริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจหรือองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืน 
                    (๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 
                    (๒๘) จดัทาํกิจการอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนกาํหนดให้เป็นอาํนาจและ
หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
                    (๒๙) กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนด 
ขอ้ 13. ตามพระราชบญัญติักฎหมายไดก้าํหนดให ้ค่าภาคหลวงแร่หลงัจากหกัส่งเป็นรายไดข้องรัฐในอตัราร้อยละ
เท่าใด จึงจะถูกตอ้งมากท่ีสุด 
 1.ร้อยละส่ีสิบสาม 2.ร้อยละส่ีสิบสอง 3.ร้อยละส่ีสิบเอด็ 4.ร้อยละส่ีสิบ 
ตอบ 4. ร้อยละส่ีสิบ 
ขอ้ 14. พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจฯ พ.ศ. ๒๕๔๒  ซ่ึงกฎหมายน้ีไดก้าํหนด ให้
ค่าภาคหลวงแร่หลงัจากหกัส่งเป็นรายไดข้องรัฐในอตัราร้อยละส่ีสิบแลว้ สาํหรับองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและ
เทศบาลอ่ืนท่ีอยูภ่ายในจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีครอบคลุมพื้นท่ีตามประทานบตัร ใหไ้ดรั้บการจดัสรรอตัราร้อยละเท่าใด 
 1.อตัราร้อยละ 10  ของเงินค่าภาคหลวงแร่ท่ีจดัเก็บไดภ้ายในเขต 
 2. อตัราร้อยละ 12  ของเงินค่าภาคหลวงแร่ท่ีจดัเก็บไดภ้ายในเขต 
 3. อตัราร้อยละ 15  ของเงินค่าภาคหลวงแร่ท่ีจดัเก็บไดภ้ายในเขต 
 4. อตัราร้อยละ 20  ของเงินค่าภาคหลวงแร่ท่ีจดัเก็บไดภ้ายในเขต 
ตอบ 1. อตัราร้อยละ10ของเงินค่าภาคหลวงแร่ท่ีจดัเก็บไดภ้ายในเขต 
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ขอ้ 15. พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจฯ พ.ศ. ๒๕๔๒  กฎหมายน้ีไดก้าํหนด 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวา่ดว้ยสุรา ของ เทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
สามารถออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละเท่าใด 
 1.ไม่เกินร้อยละ 9 ของค่าธรรมเนียมท่ีมีการจดัเก็บใบอนุญาตขายสุรา 
 2.ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมท่ีมีการจดัเก็บใบอนุญาตขายสุรา 
 3.ไม่เกินร้อยละ 11 ของค่าธรรมเนียมท่ีมีการจดัเก็บใบอนุญาตขายสุรา 
 4.ไม่เกินร้อยละ 12 ของค่าธรรมเนียมท่ีมีการจดัเก็บใบอนุญาตขายสุรา 
ตอบ 2. ไม่เกินร้อยละ 10ของค่าธรรมเนียมท่ีมีการจดัเก็บใบอนุญาตขายสุรา 
ขอ้ 16. พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจฯ พ.ศ. ๒๕๔๒  ตามกฎหมายน้ี ไดก้าํหนดให ้
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนนัตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนนั ของเทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล ซ่ึง สามารถออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มข้ึนในอตัราไม่เกินร้อยละเท่าใด 
 1.ไม่เกินร้อยละ 11 ของค่าธรรมเนียมท่ีมีการจดัเก็บใบอนุญาตเล่นพนนั 
 2.ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมท่ีมีการจดัเก็บใบอนุญาตเล่นพนนั 
 3.ไม่เกินร้อยละ 9 ของค่าธรรมเนียมท่ีมีการจดัเก็บใบอนุญาตเล่นพนนั 
 4.ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าธรรมเนียมท่ีมีการจดัเก็บใบอนุญาตเล่นพนนั 
ตอบ 2. ไม่เกินร้อยละ 10ของค่าธรรมเนียมท่ีมีการจดัเก็บใบอนุญาตเล่นพนนั 
ขอ้ 17. พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจฯ พ.ศ. ๒๕๔๒  ตามกฎหมายน้ี ไดก้าํหนดให้
จดัเก็บภาษีบาํรุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสาํหรับนํ้ามนั ซ่ึงเก็บจากการคา้ในเขตจงัหวดัโดยออกขอ้บญัญติัจดัเก็บ
เพิ่มไดใ้นอตัราเท่าใด 
 1.ไม่เกินลิตรละ  5 สตางค ์   2.ไม่เกินลิตรละ 9  สตางค ์
 3.ไม่เกินลิตรละ 10 สตางค ์   4.ไม่เกินลิตรละ 11 สตางค ์
ตอบ 3. ไม่เกินลิตรละ 10 สตางค ์และภาษีบาํรุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สาํหรับก๊าซปิโตรเลียม ซ่ึงเก็บจากการคา้
ในเขตจงัหวดัโดยออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มไดใ้นอตัรากิโลกรัมละไม่เกิน 10 สตางค ์และค่าภาคหลวงปิโตเลียมไดรั้บ
การจดัสรร ของค่าภาคหลวงปิโตเลียมท่ีจดัเก็บไดภ้ายในเขตขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัร้อยละ ๒๐  
ขอ้18. พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจฯ พ.ศ. ๒๕๔๒  ตามกฎหมายน้ี ในกรณีท่ีมีการออก
พนัธบตัร การกูเ้งินจากองคก์าร หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหด้าํเนินการตามอยา่งไรจึงจะ
ถูกตอ้ง 
 1.ออกเป็นขอ้บญัญติัโดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
 2.ออกเป็นขอ้เทศบญัญติัโดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
 3.ออกเป็นขอ้บญัญติัโดยไดรั้บการเสนอจากคณะรัฐมนตรี 
 4.ออกเป็นขอ้บญัญติัโดยไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 
ตอบ 1. กฎหมายกาํหนดใหอ้อกเป็นขอ้บญัญติัโดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  
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ขอ้19. พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจฯ พ.ศ. ๒๕๔๒  ตามพระราชบญัญติัน้ี ไดก้าํหนดให้
มีการแผนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหด้าํเนินการถ่ายโอนภารกิจท่ีเป็นการดาํเนินการ
ซํ้ าซอ้นระหวา่งรัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายในก่ีปี 
 1.ภายใน 5 ปี และแผนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหด้าํเนินการถ่ายโอนภารกิจท่ีรัฐ
จดัใหบ้ริการในเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกระทบถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนภายใน 5 ปี 
 2.ภายใน 3 ปี และแผนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหด้าํเนินการถ่ายโอนภารกิจท่ีรัฐ
จดัใหบ้ริการในเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกระทบถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนภายใน 3 ปี  
 3.ภายใน 4 ปี และแผนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหด้าํเนินการถ่ายโอนภารกิจท่ีรัฐ
จดัใหบ้ริการในเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกระทบถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนภายใน 5 ปี 
 4.ภายใน 4 ปี และแผนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหด้าํเนินการถ่ายโอนภารกิจท่ีรัฐ
จดัใหบ้ริการในเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกระทบถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนภายใน 4 ปี 
ตอบ 4. ภายใน 4 ปี และแผนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้ดาํเนินการถ่ายโอนภารกิจท่ีรัฐ
จดัใหบ้ริการในเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกระทบถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนภายใน 4 ปี 
ขอ้ 20. พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจฯ พ.ศ. ๒๕๔๒  ตามกฎหมายน้ี ไดมี้การกาํหนดให้
คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกาํหนดอาํนาจและหนา้ท่ีและการจดัสรรรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ภายหลงัท่ีไดด้าํเนินการตามแผนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไปแลว้ โดยจะตอ้งดาํเนินการ
พิจารณาทบทวนตามขอ้ใดถูกตอ้งมากท่ีสุด 
 1.ทุกระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีนบัแต่วนัท่ีมีการกาํหนดอาํนาจและหนา้ท่ีหรือวนัท่ีมีการจดัสรรรายได ้
 2.ทุกระยะเวลาไม่เกิน 4 ปีนบัแต่วนัท่ีมีการกาํหนดอาํนาจและหนา้ท่ีหรือวนัท่ีมีการจดัสรรรายได ้
 3.ทุกระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัท่ีมีการกาํหนดอาํนาจและหนา้ท่ีหรือวนัท่ีมีการจดัสรรรายได ้
 4.ทุกระยะเวลาไม่เกิน 6 ปีนบัแต่วนัท่ีมีการกาํหนดอาํนาจและหนา้ท่ีหรือวนัท่ีมีการจดัสรรรายได ้
ตอบ 3. กฎหมายไดก้าํหนดให ้ทุกระยะเวลาไม่เกิน 5ปีนบัแต่วนัท่ีมีการกาํหนดอาํนาจและหนา้ท่ีหรือวนัท่ีมีการ
จดัสรรรายได ้ 
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เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 

ขอ้ 1.  พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ใหไ้ว ้ณ วนัใด 
 1. วนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542   2. วนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 
 3. วนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542   4. วนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 
ตอบ 1. ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542   
                    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ใหป้ระกาศวา่โดย
ท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมาย วา่ดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 
ขอ้ 2.  การตราพระราชบญัญติัน้ีตราข้ึนอยา่งไร 
 1. พระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของรัฐสภา 
 2. พระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของประธานรัฐสภา 
 3. พระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของสมาชิกรัฐสภา 
 4. พระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมช่ืนชมของรองประธานสภารัฐสภา 
ตอบ 1. พระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของรัฐสภา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ให้ตรา
พระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 
ขอ้ 3.  พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป มีผลบงัคบัคือวนัใด 
 1. 25 พฤศจิกายน 2542 2. 30 พฤศจิกายน 2542 3. 29 พฤศจิกายน 2542 4. 19 พฤศจิกายน 2542  
ตอบ 2. 30 พฤศจิกายน 2542 
ขอ้ 4.   ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง "องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน"  ตามพระราชบญัญติัน้ี 
 1. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเทศบาล  
 2. องคก์ารบริหารส่วนตาํบล กรุงเทพมหานคร  เมืองพทัยา  
 3. สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร  เมืองพทัยา 
 4. กรุงเทพมหานคร  เมืองพทัยา 
ตอบ 3. สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร  เมืองพทัยา 
พระราชบญัญติัน้ี "องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน"  หมายความวา่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเทศบาล องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล กรุงเทพมหานคร  เมืองพทัยา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง 
                    "พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน"  หมายความวา่ ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพนกังานเทศบาล พนกังาน
ส่วนตาํบล ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร พนกังานเมืองพทัยา  และขา้ราชการหรือพนกังานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง ซ่ึงไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งใหป้ฏิบติัราชการโดยไดรั้บเงินเดือนจากงบประมาณ หมวด
เงินเดือนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือจากเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลท่ีใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นาํมาจดัเป็นเงินเดือนของขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 
ขอ้ 5.  ใครเป็นผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 1. ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 2. รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทย 
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 3. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  4. ผดิทุกขอ้ 
ตอบ 3. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
ขอ้ 6. ในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแต่ละแห่ง ใหมี้คณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัคณะหน่ึง 
ใครเป็นประธาน 
 1. ผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธาน   2. รองผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธาน 
 3. หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดั   4. ทอ้งถ่ินจงัหวดั 
ตอบ  1. ผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธาน 
การบริหารงานบุคคลในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแต่ละแห่ง ใหมี้คณะกรรมการ
ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัคณะหน่ึง ประกอบดว้ย 
                    (1) ผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธาน 
                    (2) หวัหนา้ส่วนราชการประจาํจงัหวดัจาํนวนสามคนจากส่วนราชการในจงัหวดันั้น ซ่ึงผูว้า่ราชการจงัหวดั
ประกาศกาํหนด วา่เป็นส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ในกรณีจาํเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ผูว้า่ราชการ
จงัหวดัจะประกาศเปล่ียนแปลงการกาํหนดส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือใดก็ได ้
                    (3) ผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจาํนวนส่ีคน ประกอบดว้ย นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ซ่ึงสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัคดัเลือกจาํนวนหน่ึงคน ปลดัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั และผูแ้ทนขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัซ่ึงคดัเลือกกนัเองจาํนวนหน่ึงคน 
                    (4) ผูท้รงคุณวฒิุจาํนวนส่ีคน ซ่ึงคดัเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญในดา้นการบริหารงาน
ทอ้งถ่ิน ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นระบบราชการ ดา้นการบริหารและการจดัการหรือดา้นอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แก่
การบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
                    การคดัเลือกกรรมการผูท้รงคุณวฒิุตาม (4) ใหก้รรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายช่ือบุคคลจาํนวนหกคน 
และกรรมการตาม (3) เสนอรายช่ือบุคคลจาํนวนหกคน และใหบุ้คคลทั้งสิบสองคนดงักล่าวประชุมเพื่อคดัเลือกกนัเอง
ใหเ้หลือส่ีคน 
                    วธีิการคดัเลือกผูแ้ทนขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและผูท้รงคุณวฒิุใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไข ท่ีคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาํหนด 
                    ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัมีหนา้ท่ีดาํเนินการจดัใหมี้การคดัเลือกผูแ้ทนขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
                    ใหป้ลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นเลขานุการคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ขอ้ 7.  ใครมีหนา้ท่ีดาํเนินการจดัให้มีการคดัเลือกผูแ้ทนขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั คณะกรรมการ
ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 1. ผูว้า่ราชการจงัหวดั    2. รองผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 3. หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดั   4. ทอ้งถ่ินจงัหวดั 
ตอบ 1. ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
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ขอ้ 8.  ใคร เป็นเลขานุการคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 1. ผูช่้วยปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  2. ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 3. เลขานุการปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 4. ผูอ้าํนวยการกองกลาง 
ตอบ 2.  ใหป้ลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นเลขานุการคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ขอ้ 9. บุคคลซ่ึงไดรั้บการคดัเลือกเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตอ้งเป็นผูมี้ช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น บา้น ในเขตจงัหวดันั้น
เป็นเวลาติดต่อกนั ไม่นอ้ยกวา่เท่าใด 
 1. ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงถึงสองปีนบัถึงวนัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
 2. นอ้ยกวา่หน่ึงปีนบัถึงวนัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
 3. ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปีนบัถึงวนัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
 4. นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงปีนบัถึงวนัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
ตอบ 3. ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปีนบัถึงวนัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 
                    (1) มีสัญชาติไทย 
                    (2) มีอายไุม่ต ํ่ากวา่ส่ีสิบปีบริบูรณ์ 
                    (3) ไม่เป็นขา้ราชการซ่ึงมีตาํแหน่งหรือเงินเดือนประจาํ 
                    (4) ไม่เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
                    (5) ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 
                    (6) ไม่เป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
                    (7) ไม่เป็นเจา้หนา้ท่ีหรือผูมี้ตาํแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง 
                    บุคคลซ่ึงไดรั้บการคดัเลือกเป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒิุตอ้งเป็นผูมี้ช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น ในเขตจงัหวดันั้น
เป็นเวลาติดต่อกนั ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปีนบัถึงวนัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
ขอ้ 10.  กรรมการซ่ึงเป็นผูแ้ทนขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิมีวาระอยูใ่นตาํแหน่ง
คราวละก่ีปี 
 1. หา้ปี และอาจไดรั้บคดัเลือกอีกได ้  2. สิบส่ีปี และอาจไดรั้บคดัเลือกอีกได ้
 3. ส่ีปี และอาจไดรั้บคดัเลือกอีกได ้  4. สามปีและอาจไดรั้บคดัเลือกอีกได ้
ตอบ 3. ส่ีปี และอาจไดรั้บคดัเลือกอีกได ้กรรมการซ่ึงเป็นผูแ้ทนขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละส่ีปี และอาจไดรั้บคดัเลือกอีกได ้ถา้กรรมการซ่ึงเป็นผูแ้ทนขา้ราชการ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหรือกรรมการผูท้รงคุณวฒิุวา่งลงใหด้าํเนินการคดัเลือกกรรมการ แทนตาํแหน่งท่ีวา่ง
โดยเร็ว ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในมาตรา 5 และใหก้รรมการซ่ึงไดรั้บการคดัเลือกมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งเท่ากบั
ระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน 
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                    ในระหวา่งท่ียงัมิไดค้ดัเลือกกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีวา่งตามวรรคสองและยงัมีกรรมการเหลืออยูเ่กินก่ึง
หน่ึง ใหก้รรมการท่ีเหลืออยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปได ้
ขอ้ 11. กรรมการซ่ึงเป็นผูแ้ทนขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพน้จากตาํแหน่งก่อนวาระเม่ือลาออกโดยยืน่
หนงัสือลาออกต่อใคร 
 1. ประธานกรรมการ 
 2. พน้จากการเป็นขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้น  
 3. ประธานกรรมการ หรือพน้จากการเป็นขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขององคก์ารบริหารส่วน 
จงัหวดันั้น  
 4. ผดิทุกขอ้ 
ตอบ 3. ประธานกรรมการ หรือพน้จากการเป็นขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขององคก์ารบริหารส่วน 
    จงัหวดันั้น  กรรมการซ่ึงเป็นผูแ้ทนขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพน้จากตาํแหน่งก่อนวาระเม่ือ
ลาออกโดยยืน่หนงัสือลาออกต่อประธานกรรมการ หรือพน้จากการเป็นขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้น 
 นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 
                    (1) ตาย 
                    (2) ลาออก โดยยืน่หนงัสือลาออกต่อประธานกรรมการ 
                    (3) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
                    (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
                    (5) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 6 
                    (6) ไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก 
ขอ้ 12. การประชุมของคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่
เท่าใด ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 1. ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง    2. ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม 
 3. ไม่นอ้ยกวา่สามในหา้    4. ไม่นอ้ยกวา่ส่ีในหา้ 
ตอบ 1. ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง การประชุมของคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตอ้งมีกรรมการมา
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุมในการประชุม ถา้ประธานไม่อยูใ่นท่ี
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หท่ี้ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 
            ในการประชุม ถา้มีการพิจารณาเร่ืองเก่ียวกบักรรมการผูใ้ดโดยเฉพาะ กรรมการผูน้ั้นไม่มีสิทธิเขา้ประชุม การ
วนิิจฉยัช้ีขาดใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธาน
ในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
ขอ้ 13. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและคณะอนุกรรมการ  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาํหนด การกาํหนดค่าตอบแทน ตอ้งคาํนึงถึงอะไร 



คู่มือสอบภาค ก.ความรูค้วามสามารถทัว่ไปและกฏหมายทอ้งถิน่ 145 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 1. ปริมาณงาน     2. รายได ้ 
 3. รายจ่ายขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแต่ละแห่ง 4. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ 4. ถูกทุกขอ้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและคณะอนุกรรมการ       ให้
เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาํหนด การกาํหนดค่าตอบแทน ตอ้ง
คาํนึงถึงปริมาณงาน รายไดแ้ละ รายจ่ายขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแต่ละแห่ง และสามารถปรับลดหรือเพิ่มข้ึนได้
ตามความเหมาะสมของปริมาณงานและสภาพทางการเงินขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัดว้ย 
ขอ้ 14. คณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอาํนาจหนา้ท่ีกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละดาํเนินการเก่ียวกบั
การบริหารงานบุคคลในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้นในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ยกเวน้ขอ้ใด 
 1. กาํหนดจาํนวนและอตัราตาํแหน่ง อตัราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
สาํหรับขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
             2. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการคดัเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การยา้ยการโอน การรับโอน การเล่ือน
ระดบั การเล่ือนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวนิยัการใหอ้อกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข ์
              3. กาํหนดระเบียบเก่ียวกบัการบริหารและการปฏิบติังานของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
              4. ควบคุม บงัคบับญัชา แนะนาํและช้ีแจง ส่งเสริมและพฒันาความรู้แก่ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ตอบ 4. ควบคุม บงัคบับญัชา แนะนาํและช้ีแจง ส่งเสริมและพฒันาความรู้แก่ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
คณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอาํนาจหนา้ท่ีกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละดาํเนินการเก่ียวกบัการ
บริหารงานบุคคลในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้นในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
                    (1) กาํหนดคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มท่ีมีความจาํเป็นเฉพาะสาํหรับขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันั้น 
                    (2) กาํหนดจาํนวนและอตัราตาํแหน่ง อตัราเงินเดือนและวธีิการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
สาํหรับขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
                    (3) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการคดัเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การยา้ยการโอน การรับโอน การ
เล่ือนระดบั การเล่ือนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวนิยัการใหอ้อกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้อง
ทุกข ์
                    (4) กาํหนดระเบียบเก่ียวกบัการบริหารและการปฏิบติังานของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
                    (5) กาํกบั ดูแล ตรวจสอบ แนะนาํและช้ีแจง ส่งเสริมและพฒันาความรู้แก่ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั 
                    การดาํเนินการตาม (1) ถึง (5) ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั 
      ขอ้ 15.     การออกคาํสั่งเก่ียวกบัการบรรจุและแต่งตั้ง การยา้ย การโอน การรับโอน การเล่ือนระดบั การเล่ือนขั้น
เงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวนิยั การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข ์หรือการอ่ืนใดท่ี
เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล ตามกฎหมายน้ีใหเ้ป็นอาํนาจของใคร 
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 1. นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั           2.ปลดัจงัหวดั 
 3. ผูว้า่ราชการจงัหวดั    4. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
ตอบ 1. นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั การออกคาํสั่งเก่ียวกบัการบรรจุและแต่งตั้ง การยา้ย การโอน การรับโอน การ
เล่ือนระดบั การเล่ือนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวนิยั การใหอ้อกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้อง
ทุกข ์หรือการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล ใหเ้ป็นอาํนาจของนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ทั้งน้ี ตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาํหนด แต่สาํหรับการออกคาํสั่งแต่งตั้ง และการให้
ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพน้จากตาํแหน่ง ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการขา้ราชการองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัก่อน 
                    อาํนาจในการดาํเนินการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลตามท่ีกล่าวมา นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอาจ
มอบหมายให ้ผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในตาํแหน่งใดขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแห่งนั้นเป็นผูใ้ชอ้าํนาจแทนนายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัได ้ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาํหนด 
ขอ้ 16. คณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ใครเป็นเป็นประธาน 
 1. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 2. รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทยซ่ึงไดรั้บมอบหมาย 
 3. ปลดักระทรวงมหาดไทย 
 4. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทยซ่ึงไดรั้บมอบหมาย 
ตอบ 4. เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแต่ละแห่งเป็นไปโดยมี
มาตรฐานท่ีสอดคลอ้งกนั ให้มีคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัคณะหน่ึง ประกอบดว้ย 
                    (1) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทยซ่ึงไดรั้บมอบหมาย 
เป็นประธาน 
                    (2) ปลดักระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ 
อธิบดีกรมบญัชีกลาง และอธิบดีกรมการปกครอง 
                    (3) ผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจาํนวนหกคน ซ่ึงคดัเลือกจากนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
จาํนวนสามคน และปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจาํนวนสามคน 
                    (4) ผูท้รงคุณวฒิุจาํนวนหกคน ซ่ึงคดัเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญในดา้นการบริหารงาน
ทอ้งถ่ิน ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นระบบราชการ ดา้นการบริหารและการจดัการหรือดา้นอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แก่
การบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
                    การคดัเลือกกรรมการผูท้รงคุณวฒิุตาม (4) ใหก้รรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายช่ือบุคคลจาํนวนเกา้คน 
และกรรมการตาม (3) เสนอรายช่ือบุคคลจาํนวนเกา้คนและใหบุ้คคลทั้งสิบแปดคนดงักล่าวประชุมเพื่อคดัเลือกกนัเอง
ใหเ้หลือหกคน 
                    วธีิการคดัเลือกผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและผูท้รงคุณวฒิุ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินกาํหนด 
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                    ใหป้ลดักระทรวงมหาดไทยมีหนา้ท่ีดาํเนินการจดัใหมี้การคดัเลือกนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหรือ
ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั แลว้แต่กรณี เป็นผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
                    ใหอ้ธิบดีกรมการปกครองแต่งตั้งขา้ราชการในกรมการปกครองคนหน่ึงซ่ึงดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ่ากวา่รอง
อธิบดีเป็นเลขานุการคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ขอ้ 17. คณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี ยกเวน้ขอ้ใด 
 1.กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือกผูแ้ทนขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และผูท้รงคุณวฒิุ 
 2. กาํหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มเบ้ืองตน้สาํหรับขา้ราชการองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั 
 3. กาํหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบันโยบายและยทุธศาสตร์การกาํหนดมาตรฐานของตาํแหน่ง 
 4. กาํหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวธีิการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ตอบ 3. กาํหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบันโยบายและยทุธศาสตร์การกาํหนดมาตรฐานของตาํแหน่ง 
 คณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
                    (1) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือกผูแ้ทนขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และ
ผูท้รงคุณวุฒิ 
                    (2) กาํหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มเบ้ืองตน้สาํหรับขา้ราชการองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั 
                    (3) กาํหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราตาํแหน่งและมาตรฐานของตาํแหน่ง 
                    (4) กาํหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวธีิการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
                    (5) กาํหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การยา้ย การ
โอน การรับโอน การเล่ือนระดบั และการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
                    (6) กาํหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัวนิยัและการรักษาวนิยั และการดาํเนินการทางวนิยั 
                    (7) กาํหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการใหอ้อกจากราชการ 
                    (8) กาํหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
                    (9) กาํหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วธีิการบริหารและการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และกิจการอนัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
                    (10) ใหข้อ้คิดเห็นหรือใหค้าํปรึกษาในการปฏิบติังานของคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั 
                    (11) กาํกบัดูแล แนะนาํและช้ีแจง ส่งเสริมและพฒันาความรู้แก่ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
                    (12) ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนบญัญติัใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
กลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
                    เพื่อประโยชน์ในการพฒันาขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นส่วนรวม การกาํหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการโอนหรือการรับโอน 
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คณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตอ้งกาํหนดหลกัเกณฑ ์ใหข้า้ราชการองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัแต่ละแห่งมีโอกาสโอนไปปฏิบติัหนา้ท่ีในระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัดว้ยกนัได ้
ขอ้ 18. ขอ้ใดกล่าวผดิ 
 1. ใหค้ณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจดัทาํบญัชีอตัราเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน ของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัในแต่ละระดบัใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 
 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและคณะอนุกรรมการ ให้เป็นไป
ตามท่ีกาํหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 3. เทศบาลท่ีอยูใ่นเขตจงัหวดัหน่ึง ใหมี้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลร่วมกนัคณะหน่ึงทาํหนา้ท่ีบริหารงาน
บุคคลสาํหรับเทศบาลทุกแห่ง ท่ีอยูใ่นเขตจงัหวดันั้น ประกอบดว้ยผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธาน 
 4. ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแต่งตั้งขา้ราชการหรือพนกังานเทศบาลคนหน่ึงในจงัหวดัเป็น
เลขานุการคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 
ตอบ 4. กล่าวผดิ ตอ้งใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั้งขา้ราชการหรือพนกังานเทศบาลคนหน่ึงในจงัหวดัเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการพนกังานเทศบาล 
ขอ้ 19. เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของเทศบาลแต่ละแห่งเป็นไปโดยมีมาตรฐานท่ีสอดคลอ้ง
กนั ใหมี้คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลคณะหน่ึง ประกอบดว้ย ใครเป็นประธาน 
 1. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 2. รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทยซ่ึงไดรั้บมอบหมาย 
 3. ปลดักระทรวงมหาดไทย 
 4. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทยซ่ึงไดรั้บมอบหมาย 
ตอบ 4. เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของเทศบาลแต่ละแห่งเป็นไปโดยมีมาตรฐานท่ีสอดคลอ้ง
กนั ใหมี้คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลคณะหน่ึง ประกอบดว้ย 
                    (1) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทยซ่ึงไดรั้บมอบหมาย 
เป็นประธาน 
                    (2) ปลดักระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ 
อธิบดีกรมบญัชีกลาง และอธิบดีกรมการปกครอง 
                    (3) ผูแ้ทนเทศบาลจาํนวนหกคน ซ่ึงคดัเลือกจากนายกเทศมนตรีจาํนวนสามคนและปลดัเทศบาลจาํนวน
สามคน 
                    (4) ผูท้รงคุณวฒิุจาํนวนหกคน ซ่ึงคดัเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญในดา้นการบริหารงาน
ทอ้งถ่ิน ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารและการจดัการ หรือดา้นอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล 
ขอ้ 20. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีอยูใ่นเขตจงัหวดัหน่ึง ใหมี้คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลร่วมกนัคณะหน่ึง ทาํ
หนา้ท่ีบริหารงานบุคคล สาํหรับองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุกแห่งท่ีอยูใ่นเขตจงัหวดันั้น ประกอบดว้ยใครเป็นประธาน 
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 1. ผูว้า่ราชการจงัหวดั หรือรองผูว้า่ราชการจงัหวดัซ่ึงไดรั้บมอบหมายเป็นประธาน 
 2. รองผูว้า่ราชการจงัหวดัซ่ึงไดรั้บมอบหมายเป็นประธาน 
 3. ผูว้า่ราชการจงัหวดั หรือรองผูว้า่ราชการจงัหวดัซ่ึงไดรั้บมอบหมายเป็นประธาน 
 4. ปลดักระทรวงมหาดไทย 
ตอบ 3. ผูว้า่ราชการจงัหวดั หรือรองผูว้า่ราชการจงัหวดัซ่ึงไดรั้บมอบหมายเป็นประธาน 
 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีอยูใ่นเขตจงัหวดัหน่ึง ใหมี้คณะกรรมการพนกังานส่วนตาํบลร่วมกนัคณะหน่ึง ทาํ
หนา้ท่ีบริหารงานบุคคล สาํหรับองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุกแห่งท่ีอยูใ่นเขตจงัหวดันั้น ประกอบดว้ย 
                    (1) ผูว้า่ราชการจงัหวดั หรือรองผูว้า่ราชการจงัหวดัซ่ึงไดรั้บมอบหมายเป็นประธาน 
                    (2) นายอาํเภอหรือหวัหนา้ส่วนราชการประจาํจงัหวดันั้น จาํนวนแปดคนซ่ึงผูว้า่ราชการจงัหวดัประกาศ
กาํหนดวา่เป็นส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ในกรณีจาํเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ผูว้า่ราชการจงัหวดั
จะประกาศเปล่ียนแปลงการกาํหนดส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือใดก็ได ้
                    (3) ผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํนวนเกา้คน ดงัน้ี 
                        (ก) ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ซ่ึงประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตจงัหวดันั้น
คดัเลือกกนัเองจาํนวนสามคน 
                        (ข) ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ซ่ึงประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตจงัหวดันั้นคดัเลือกกนัเองจาํนวนสามคน 
                        (ค) ผูแ้ทนพนกังานส่วนตาํบลซ่ึงปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันั้นคดัเลือกกนัเองจาํนวน
สามคน 
                    (4) ผูท้รงคุณวฒิุจาํนวนเกา้คน ซ่ึงคดัเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญในดา้นการบริหารงาน
ทอ้งถ่ิน ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นระบบราชการ ดา้นการบริหารและการจดัการหรือดา้นอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แก่
การบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ขอ้ 21. เพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่งเป็นไปโดยมี
มาตรฐานท่ีสอดคลอ้งกนั ให้มีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบลคณะหน่ึง ประกอบดว้ย ใครเป็นประธาน 
 1. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  
 2. รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทยซ่ึงไดรั้บมอบหมาย  
 3. ปลดักระทรวงมหาดไทย 
 4. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทยซ่ึงไดรั้บมอบหมาย 
ตอบ 4. เพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่งเป็นไปโดยมี
มาตรฐานท่ีสอดคลอ้งกนั ให้มีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบลคณะหน่ึง ประกอบดว้ย 
                    (1) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทยซ่ึงไดรั้บมอบหมาย 
เป็นประธาน 
                    (2) ปลดักระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ  
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อธิบดีกรมบญัชีกลาง และอธิบดีกรมการปกครอง 
                    (3) ผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํนวนหกคน ซ่ึงคดัเลือกจากประธานกรรมการบริหารองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลจาํนวนสามคน และปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํนวนสามคน 
                    (4) ผูท้รงคุณวฒิุจาํนวนหกคน ซ่ึงคดัเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญในดา้นการบริหารงาน
ทอ้งถ่ิน ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นระบบราชการ ดา้นการบริหารและการจดัการหรือดา้นอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แก่
การบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
ขอ้ 22.  เมืองพทัยาใหมี้คณะกรรมการพนกังานเมืองพทัยาคณะหน่ึง ทาํหนา้ท่ีกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละดาํเนินการ
เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานเมืองพทัยา ประกอบดว้ยใครเป็นประธาน 
 1. ปลดักระทรวงมหาดไทย   2. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 3. นายกเมืองพทัยา    4. ผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบุรี 
ตอบ 4.  เมืองพทัยาใหมี้คณะกรรมการพนกังานเมืองพทัยาคณะหน่ึง ทาํหนา้ท่ีกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละดาํเนินการ
เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานเมืองพทัยา ประกอบดว้ย 
                    (1) ผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบุรีเป็นประธาน 
                    (2) นายอาํเภอหรือหวัหนา้ส่วนราชการในจงัหวดัชลบุรีจาํนวนสามคน ซ่ึงผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบุรี
ประกาศกาํหนดวา่เป็นส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ในกรณีจาํเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ผูว้า่ราชการ
จงัหวดัชลบุรีจะประกาศเปล่ียนแปลงการกาํหนดส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือใดก็ได ้
                    (3) ผูแ้ทนเมืองพทัยาจาํนวนส่ีคน ประกอบดว้ย นายกเมืองพทัยา สมาชิกสภาเมืองพทัยา ซ่ึงสภาเมือง
พทัยาคดัเลือกจาํนวนหน่ึงคน ปลดัเมืองพทัยา และผูแ้ทนพนกังานเมืองพทัยาซ่ึงคดัเลือกกนัเองจาํนวนหน่ึงคน 
                    (4) ผูท้รงคุณวฒิุจาํนวนส่ีคน ซ่ึงคดัเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญในดา้นการบริหารงาน
ทอ้งถ่ิน ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นระบบราชการ ดา้นการบริหารและการจดัการหรือดา้นอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แก่
การบริหารงานบุคคลของเมืองพทัยา 
ขอ้ 23.  การกาํหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการพนกังานเมืองพทัยาใหมี้อาํนาจกาํหนด 
ใหส้อดคลอ้งกบัอะไร 
 1. ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและความเหมาะสมของเมืองพทัยาแต่จะตอ้งอยูภ่ายใตม้าตรฐานทัว่ไป
เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกาํหนด 
 2. ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ินและความเหมาะสมของเมืองพทัยาแต่จะตอ้งอยูภ่ายใต้
มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกาํหนด 
 3. ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสภาเมืองพทัยาและความเหมาะสมของเมืองพทัยาแต่จะตอ้งอยูภ่ายใต้
มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกาํหนด 
 4. ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริหารและสภาเมืองพทัยาและความเหมาะสมของเมืองพทัยาแต่
จะตอ้งอยูภ่ายใตม้าตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกาํหนด 
ตอบ 1. การกาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการพนกังานเมืองพทัยาใหมี้อาํนาจกาํหนด  
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ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและความเหมาะสมของเมืองพทัยาแต่จะตอ้งอยูภ่ายใตม้าตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการ
บริหารงานบุคคลท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกาํหนด 
ขอ้ 24. "ก.ถ." ตามกฎหมายน้ีหมายถึงอะไร 
 1. คณะกรรมการกลางมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 
 2. คณะกรรมการมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 
 3. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 
 4. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทอ้งถ่ิน 
ตอบ 3. เพื่อประโยชน์ในการกาํกบัดูแลการบริหารงานบุคคลของพนกังานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกรูปแบบ
ใหมี้ประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในทอ้งถ่ินและ ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมและสามารถรองรับ
การกระจายอาํนาจใหแ้ก่ทอ้งถ่ินไดใ้หมี้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินเรียกโดยยอ่วา่ 
"ก.ถ." ประกอบดว้ย 
                    (1) บุคคลซ่ึงไดรั้บการคดัเลือก เป็นประธาน 
                    (2) กรรมการโดยตาํแหน่งจาํนวนหกคน ไดแ้ก่ เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน เลขาธิการ
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ ปลดักระทรวงการคลงั 
ปลดักระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง 
                    (3) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจาํนวนหา้คน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูซ่ึ้งมีความรู้ความเช่ียวชาญในดา้น
การบริหารงานทอ้งถ่ิน ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นระบบราชการดา้นบริหารและการจดัการหรือดา้นกฎหมาย ซ่ึงมี
ผลงานทางวชิาการ หรือมีความรู้เป็นท่ียอมรับ 
                    (4) ผูแ้ทนคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจาํนวนหน่ึงคน ผูแ้ทนคณะกรรมการ
กลางพนกังานเทศบาลจาํนวนหน่ึงคน ผูแ้ทนคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบลจาํนวนหน่ึงคน ผูแ้ทน
คณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานครจาํนวนหน่ึงคน ผูแ้ทนคณะกรรมการพนกังานเมืองพทัยาจาํนวนหน่ึงคน 
และในกรณีท่ีมีกฎหมายจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ใหมี้ผูแ้ทนคณะกรรมการพนกังานองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืนซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนนั้นคดัเลือกกนัเองจาํนวนหน่ึงคน 
                    การคดัเลือกกรรมการตาม (4) ใหค้ดัเลือกจากกรรมการซ่ึงเป็นผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของ
คณะกรรมการนั้น 
                    ใหห้วัหนา้สาํนกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 
ขอ้ 25. ใครไม่ไดเ้ป็นกรรมการโดยตาํแหน่ง ของ "ก.ถ." 
 1. เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  
 2. เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
 3. ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ  
 4. กรมบญัชีกลาง 
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ตอบ 4.  กรรมการโดยตาํแหน่งจาํนวนหกคน ไดแ้ก่ เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน เลขาธิการ
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ ปลดักระทรวงการคลงั 
ปลดักระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
ขอ้ 26. ใครมีหนา้ท่ีดาํเนินการจดัใหมี้การคดัเลือกประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน     
 1. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  2. รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 3. ปลดักระทรวงมหาดไทย   4. ผดิทุกขอ้ 
ตอบ  1. ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยมีหนา้ท่ีดาํเนินการจดัใหมี้การคดัเลือกประธานกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนด 
ขอ้ 27. ในกรณีท่ีไดร้ายช่ือบุคคลซ่ึงไดรั้บการคดัเลือกแลว้ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ินแลว้ ใครเป็นผูป้ระกาศแต่งตั้งบุคคลดงักล่าว เป็นประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน 
 1. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  2. รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 3. ปลดักระทรวงมหาดไทย   4. ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 
ตอบ 1. ในกรณีท่ีไดร้ายช่ือบุคคลซ่ึงไดรั้บการคดัเลือกแลว้ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยประกาศแต่งตั้ง
บุคคลดงักล่าว เป็นประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 
ขอ้ 28. ใหป้ระธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละก่ีปี 
 1. คราวละหกปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
 2. คราวละหกปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บประกาศแต่งตั้ง และให้ดาํรงตาํแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 
 3. คราวละหา้ปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง และใหด้าํรงตาํแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 
 4. คราวละหกปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง และใหด้าํรงตาํแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 
 ตอบ  4. ใหป้ระธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละหกปีนบัแต่
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง และใหด้าํรงตาํแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ประธาน
กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 
                    (1) ตาย 
                    (2) ลาออก โดยยืน่หนงัสือลาออกต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
                    (3) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยสั่งใหอ้อก โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเน่ืองจากมีความ
ประพฤติเส่ือมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหนา้ท่ี 
                    (4) ขาดคุณสมบติั 
                    (5) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
                    (6) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
                    (7) ไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก 
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ขอ้ 29. ใหค้ณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี ยกเวน้ขอ้ใด 
 1. กาํหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล 
 2. กาํหนดแนวทางการพฒันาการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินเพื่อรองรับการกระจายอาํนาจการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
 3. ส่งเสริมใหมี้การศึกษา วเิคราะห์ หรือวิจยัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 
 4. ประสานงานกบัสาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมใหก้ารบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินมี
ประสิทธิภาพ 
ตอบ 4. ใหค้ณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินมีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
                    (1) กาํหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล
โดยเฉพาะ ในเร่ืองการแต่งตั้งและการใหพ้น้จากตาํแหน่งของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน รวมตลอดถึงการกาํหนด
โครงสร้างอตัราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ให้มีสัดส่วนท่ีเหมาะสมแก่รายไดแ้ละการพฒันาทอ้งถ่ินตาม
อาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี การกาํหนดมาตรฐานกลางและแนวทางจะตอ้ง ไม่มีลกัษณะเป็น
การกาํหนดหลกัเกณฑก์ารบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงท่ีทาํใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่สามารถ
บริหารงานบุคคลตามความตอ้งการ และความเหมาะสมของแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินได ้
                    (2) กาํหนดแนวทางการพฒันาการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินเพื่อรองรับการกระจายอาํนาจการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
                    (3) ส่งเสริมใหมี้การศึกษา วเิคราะห์ หรือวจิยัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 
                    (4) ใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํ และพิจารณาปัญหาเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินแก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
                    (5) ประสานงานกบัคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินคณะกรรมการขา้ราชการ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการประเภทต่าง ๆ  คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน และ
คณะกรรมการขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมใหก้ารบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินมีประสิทธิภาพ 
                    (6) ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
 ขอ้ 30.  ใหมี้การจดัตั้งสาํนกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินข้ึนสังกดัอะไร 
 1. สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงมหาดไทย      2. สาํนกังานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย   
 3. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  4. สาํนกันายกรัฐมนตรี   
ตอบ 1. ใหจ้ดัตั้งสาํนกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินข้ึนในสาํนกังานปลดักระทรวง 
กระทรวงมหาดไทย มีหนา้ท่ีรับผดิชอบงานในราชการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 
และมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
                    (1) รับผดิชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 
                    (2) ศึกษา วเิคราะห์ และรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบังานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 
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                    (3) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
                    (4) ช่วยเหลือ และใหค้าํปรึกษาและแนะนาํเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของส่วนทอ้งถ่ิน 
                    (5) จดัประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการบริหารงาน
บุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 
                    (6) จดัทาํรายงานประจาํปีเก่ียวกบัวตัถุประสงค ์ผลงาน และอุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ีและ ในการ
ดาํเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน และสาํนกังานคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 
                    (7) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินมอบหมาย 
 บทเฉพาะกาล 
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เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎกีา 
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธีิการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546 

1. พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ตราพระราชกฤษฎีกา 
โดยอาศยักฎหมายใด 
 ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
 ข. พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  
 ค. พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ข้อ ง. ค าอธิบาย   อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา  ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ประกอบกบั
มาตรา ๓/๑ และมาตรา ๗๑/๑๐(๕) แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระ
ราชกฤษฎีกาข้ึนไวด้งัต่อไปน้ี 
2. พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ……. 
 ก. พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ข. พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ค. พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ง. พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ตอบ ข้อ ก. ค าอธิบาย   มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกวา่ “พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖” 
3. พระราชกฤษฎีกาน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่เม่ือใดในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 ก. ตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 ข. ๓ วนัหลงัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 ค. ๓๐ วนัหลงัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 ง. ๑๘๐ วนัหลงัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
ตอบ ข้อ ก.ค าอธิบาย    มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกาน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ตน้ไป 
4. การปฏิบติัตามพระราชกฤษฎีกาน้ีในเร่ืองใดสมควรท่ีส่วนราชการใดจะปฏิบติัเม่ือใด และจะตอ้งมีเง่ือนไขอยา่ง
ใด ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนดตามขอ้เสนอแนะของหน่วยงานใด 
 ก. ก.พ.      ข. ก.พ.ร. 
 ค. ประธานศาลปกครองสูงสุด   ง. คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตอบ ข้อ ข.ค าอธิบาย    มาตรา ๓ การปฏิบติัตามพระราชกฤษฎีกาน้ีในเร่ืองใดสมควรท่ีส่วนราชการใดจะปฏิบติั 
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เม่ือใด และจะตอ้งมีเง่ือนไขอยา่งใด ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนดตามขอ้เสนอแนะของ ก.พ.ร. 
5. ขอ้ใดไม่ใช่ส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 ก. กระทรวงยติุธรรม ข. สาํนกังานอยัการ ค. เมืองพทัยา  ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 
ตอบ ข้อ ค. ค าอธิบาย    มาตรา ๔ในพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 “ส่วนราชการ” หมายความวา่ส่วนราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐท่ีอยูใ่นกาํกบัของราชการฝ่ายบริหารแต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 “รัฐวสิาหกิจ” หมายความวา่รัฐวสิาหกิจท่ีจดัตั้งข้ึนโดยพระราชบญัญติัหรือพระราชกฤษฎีกา 
 “ขา้ราชการ” หมายความรวมถึงพนกังาน ลูกจา้ง หรือผูป้ฏิบติังานในส่วนราชการ 
6. ใครเป็นผูรั้กษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 ก. รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร   ข. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรม 
 ค. นายกรัฐมนตรี     ง. เลขาธิการ ก.พ.ร. 
ตอบ ข้อ ค. ค าอธิบาย    มาตรา ๕ใหน้ายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
7. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 ก. ความเป็นอยูท่ี่ดี     ข. ความสงบและปลอดภยั 
 ค. ประโยชน์สูงสุดของประเทศ   ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ข้อ ง. ค าอธิบาย    มาตรา ๗ การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบติัราชการท่ีมี
เป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชนความสงบและปลอดภยัของสังคมส่วนรวม ตลอดจน
ประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
8. การดาํเนินงานบริหารงานของส่วนราชการตอ้งดาํเนินการอยา่งไร 
 ก. ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง    ข. ส่วนราชการเป็นศูนยร์วม 
 ค. รัฐเป็นศูนยก์ลาง    ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ข้อ ก. 
9. หน่วยงานใดมีหนา้ท่ีจดัทาํแผนบริหารราชการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีหลงัจากคณะรัฐมนตรีไดแ้ถลงนโยบาย
ต่อรัฐสภา 
 ก. สศช.      ข. สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ค. สาํนกังบประมาณ    ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ข้อ ง. 
10. หน่วยงานต่างไดร่้วมกบัสาํนกังบประมาณจดัทาํแผนบริหารราชการแผน่ดินเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ภายในก่ีวนันบัตั้งแต่วนัท่ีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
 ก. ๓๐ วนั   ข. ๔๕ วนั  ค. ๖๐ วนั  ง. ๙๐ วนั 
ตอบ ข้อ ง. ค าอธิบาย   มาตรา ๑๓ ใหค้ณะรัฐมนตรีจดัให้มีแผนการบริหารราชการแผน่ดินตลอดระยะเวลาการบริหาร
ราชการของคณะรัฐมนตรี 
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 เม่ือคณะรัฐมนตรีไดแ้ถลงนโยบายต่อรัฐสภาแลว้ ใหส้าํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สาํนกัเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสาํนกังบประมาณ ร่วมกนัจดัทาํ
แผนการบริหารราชการแผน่ดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้าสิบวนันบัแต่วนัท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบาย
ต่อรัฐสภา 
 เม่ือคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผน่ดินตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหมี้ผลผกูพนั
คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการ ท่ีจะตอ้งดาํเนินการจดัทาํภารกิจใหเ้ป็นไปตามแผนการบริหารราชการ
แผน่ดินนั้น 
11. หน่วยงานใดอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกาํหนดหลกัเกณฑก์ารจดัทาํแผนนิติบญัญติัเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ในการปฏิบติังานก็ได ้
 ก. สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ข. สาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 ค. สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ข้อ ก. ค าอธิบาย    มาตรา ๑๕... ในกรณีท่ีเห็นสมควร สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อกาํหนดหลกัเกณฑก์ารจดัทาํแผนนิติบญัญติัเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในการปฏิบติังานก็ได ้
12. ใหส่้วนราชการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการนั้น โดยจดัทาํเป็นแผนส่ีปี ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งอะไร 
 ก. แผนบริหารราชการแผน่ดิน   ข. การแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของคณะรัฐมนตรี 
 ค. รัฐธรรมนูญ     ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ข้อ ก. ค าอธิบาย    มาตรา ๑๖ใหส่้วนราชการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการนั้น โดยจดัทาํเป็นแผนส่ีปี 
ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนการบริหารราชการแผน่ดินตามมาตรา ๑๓ 
13. ใครเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการต่างๆ  
 ก. รัฐมนตรี  ข. ปลดักระทรวง ค. อธิบดี  ง. คณะรัฐมนตรี 
ตอบ ข้อ ก. 
ค าอธิบาย    มาตรา ๑๖... เม่ือรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแลว้   
ใหส้าํนกังบประมาณดาํเนินการจดัสรรงบประมาณเพื่อปฏิบติังานใหบ้รรลุผลสาํเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบติั 
ราชการดงักล่าว 
14. การโอนงบประมาณจากภารกิจหน่ึงตามท่ีกาํหนดในแผนปฏิบติัราชการไปดาํเนินการอยา่งอ่ืนจะกระทาํไดก้็
ต่อเม่ือ 
 ก. ไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรี   ข. ไดรั้บอนุมติัจากสาํนกังบประมาณ 
 ค. ไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรี   ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ข้อ ก.ค าอธิบาย    มาตรา ๑๘เม่ือมีการกาํหนดงบประมาณรายจ่ายประจาํปีตามแผนปฏิบติัราชการของส่วน
ราชการใดแลว้ การโอนงบประมาณจากภารกิจหน่ึงตามท่ีกาํหนดในแผนปฏิบติัราชการไปดาํเนินการอยา่งอ่ืน ซ่ึงมีผล
ทาํใหภ้ารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมายหรือนาํไปใชใ้นภารกิจใหม่ท่ีมิไดก้าํหนดในแผนปฏิบติัราชการ จะกระทาํไดต่้อเม่ือ
ไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีใหป้รับแผนปฏิบติัราชการใหส้อดคลอ้งกนัแลว้ 
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15. ใครมีอาํนาจอนุมติัปรับแผนปฏิบติัราชการ 
 ก. รัฐมนตรีเจา้สังกดั ข. คณะรัฐมนตรี  ค. ปลดักระทรวง  ง. นายกรัฐมนตรี 
ตอบ ข้อ ข.ค าอธิบาย    มาตรา ๑๘... เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัใหป้รับแผนปฏิบติัราชการแลว้ ใหด้าํเนินการแกไ้ข
แผนการบริหารราชการแผน่ดินใหส้อดคลอ้งกนัดว้ย 
16. เม่ือนายกรัฐมนตรีพน้ตาํแหน่งใครมีหนา้ท่ีสรุปผลการปฏิบติัราชการของกรมการปกครองและใหข้อ้มูลต่อ
นายกรัฐมนตรีคนใหม่ 
 ก. อธิบดีกรมการปกครอง    ข. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ก.พ.ร.      ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ข้อ ก.ค าอธิบาย    มาตรา ๑๙ เม่ือนายกรัฐมนตรีพน้จากตาํแหน่ง ใหห้วัหนา้ส่วนราชการมีหนา้ท่ีสรุปผลการ
ปฏิบติัราชการและใหข้อ้มูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีสั่งการทั้งน้ี เพื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะได้
ใชเ้ป็นขอ้มูลในการพิจารณากาํหนดนโยบายการบริหารราชการแผน่ดินต่อไป 
17. ส่วนราชการรายงานการคาํนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะต่อใคร 
 ก. รัฐมนตรีเจา้กระทรวง ข. นายกรัฐมนตรี ค. กรมบญัชีกลาง ง. คณะรัฐมนตรี 
ตอบ ข้อ ค.ค าอธิบาย    มาตรา ๒๑ใหส่้วนราชการจดัทาํบญัชีตน้ทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทข้ึนตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกรมบญัชีกลางกาํหนด 
 ใหส่้วนราชการคาํนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของส่วนราชการ 
นั้นตามระยะเวลาท่ีกรมบญัชีกลางกาํหนด และรายงานให้สาํนกังบประมาณ กรมบญัชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ 
18. ส่วนราชการนั้นจดัทาํแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะเสนอสาํนกังบประมาณ 
กรมบญัชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ และถา้มิไดมี้ขอ้ทกัทว้งประการใดภายในก่ีวนั 
 ก. ๗ วนั   ข. ๑๕ วนั  ค. ๓๐ วนั  ง. ๙๐ วนั 
ตอบ ข้อ ข.ค าอธิบาย    มาตรา ๒๑... ในกรณีท่ีรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะใดของส่วนราชการใด สูงกวา่
รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนัของส่วนราชการอ่ืน ใหส่้วน
ราชการนั้นจดัทาํแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะดงักล่าวเสนอสาํนกังบประมาณ กรมบญัชีกลาง 
และ ก.พ.ร. ทราบ และถา้มิไดมี้ขอ้ทกัทว้งประการใดภายในสิบห้าวนัก็ใหส่้วนราชการดงักล่าวถือปฏิบติัตามแผนการ
ลดรายจ่ายนั้นต่อไปได ้
19. หน่วยงานใดจดัใหมี้การประเมินความคุม้ค่าในการปฏิบติัภารกิจของรัฐท่ีส่วนราชการดาํเนินการอยู ่เพื่อรายงาน
คณะรัฐมนตรี 
 ก. ก.พ.ร.   ข. ก.พ.   ค. สศช.   ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ข้อ ค.ค าอธิบาย    มาตรา ๒๒ใหส้ านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติและส านัก
งบประมาณร่วมกนัจดัใหมี้การประเมินความคุม้ค่าในการปฏิบติัภารกิจของรัฐท่ีส่วนราชการดาํเนินการอยู ่เพื่อรายงาน
คณะรัฐมนตรีสาํหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาวา่ภารกิจใดสมควรจะไดด้าํเนินการต่อไปหรือยบุเลิก และเพื่อ
ประโยชน์ในการจดัตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป ทั้งน้ี ตามระยะเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนด 
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 ในการประเมินความคุม้ค่าตามวรรคหน่ึง ใหค้าํนึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ ความเป็นไปไดข้อง
ภารกิจหรือโครงการท่ีดาํเนินการ ประโยชน์ท่ีรัฐและประชาชนจะพึงไดแ้ละรายจ่ายท่ีตอ้งเสียไปก่อนและหลงัท่ีส่วน
ราชการดาํเนินการดว้ยความคุม้ค่าตามมาตราน้ี ใหห้มายความถึงประโยชน์หรือผลเสียทางสังคม และประโยชน์หรือ
ผลเสียอ่ืน ซ่ึงไม่อาจคาํนวณเป็นตวัเงินไดด้ว้ย 
20. ขอ้ใดไม่ใช่แนวทางของส่วนราชการในการดาํเนินการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง 
 ก. ผลเสียทางสังคม    ข. วตัถุประสงคท่ี์จะใช ้
 ค. ประโยชน์ระยะยาว    ง. ขอ้สั่งการ 
ตอบ ข้อ ง.ค าอธิบาย    มาตรา ๒๓ในการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง ใหส่้วนราชการดาํเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคมภาระต่อประชาชน คุณภาพ วตัถุประสงคท่ี์จะใช ้ราคา และประโยชน์ระยะ
ยาวของส่วนราชการท่ีจะไดรั้บประกอบกนั  
 ในกรณีท่ีวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ป็นเหตุให้ตอ้งคาํนึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเป็นสาํคญั ใหส้ามารถกระทาํ
ไดโ้ดยไม่ตอ้งถือราคาตํ่าสุดในการเสนอซ้ือหรือจา้งเสมอไป 
 ใหส่้วนราชการท่ีมีหนา้ท่ีดูแลระเบียบเก่ียวกบัการพสัดุปรับปรุงระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหส่้วน 
ราชการดาํเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
21. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัการสั่งราชการ 
 ก. กระทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น  ข. สั่งราชการดว้ยวาจาได ้
 ค. ผูรั้บคาํสั่งบนัทึกคาํสั่งดว้ยพยานบุคคลหลายฝ่าย ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ข้อ ข.ค าอธิบาย    มาตรา ๒๖การสั่งราชการโดยปกติใหก้ระทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร เวน้แต่ในกรณีท่ี
ผูบ้งัคบับญัชามีความจาํเป็นท่ีไม่อาจสั่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรในขณะนั้น จะสั่งราชการดว้ยวาจาก็ได ้แต่ใหผู้รั้บคาํสั่ง
นั้นบนัทึกคาํสั่งดว้ยวาจาไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรและเม่ือไดป้ฏิบติัราชการตามคาํสั่งดงักล่าวแลว้ใหบ้นัทึกรายงานใหผู้ ้
สั่งราชการทราบ ในบนัทึกใหอ้า้งอิงคาํสั่งดว้ยวาจาไวด้ว้ย 
22. ก.พ.ร. ดว้ยความเห็นชอบของหน่วยงานใดเพื่อไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการหรือแนวทางในการกระจาย
อาํนาจการตดัสินใจการปฏิบติัราชการใหส่้วนราชการถือปฏิบติัก็ได ้
 ก. ส่วนราชการนั้นๆ  ข. คณะรัฐมนตรี  ค. คณะกรรมการกฤษฎีกา    ง. ก.พ. 
ตอบ ข้อ ข.ค าอธิบาย    มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชน์ในการกระจายอาํนาจการตดัสินใจตามมาตรา ๒๗  ก.พ.ร. ดว้ยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการหรือแนวทางในการกระจายอาํนาจการตดัสินใจ ความ
รับผดิชอบระหวา่งผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ และการลดขั้นตอนในการปฏิบติัราชการใหส่้วนราชการถือ
ปฏิบติัก็ได ้
23. ส่วนราชการไดร่้วมกนัจดัตั้งศูนยบ์ริการร่วมไวท่ี้ใด 
 ก. ท่ีวา่การอาํเภอ     ข. ท่ีทาํการกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 
 ค. ทาํท่ีการชุมชน     ง. ถูกทุกขอ้ 
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ตอบ ข้อ ก. ค าอธิบาย    มาตรา ๓๒ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั นายอาํเภอ และปลดัอาํเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจาํก่ิงอาํเภอ จดั
ใหส่้วนราชการท่ีรับผดิชอบดาํเนินการเก่ียวกบัการบริการประชาชนในเร่ืองเดียวกนัหรือต่อเน่ืองกนัในจงัหวดั อาํเภอ 
หรือก่ิงอาํเภอนั้น ร่วมกนัจดัตั้งศูนยบ์ริการร่วมไว ้ณ ศาลากลางจงัหวดั ท่ีวา่การอาํเภอ หรือท่ีวา่การก่ิงอาํเภอ หรือ
สถานท่ีอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร โดยประกาศใหป้ระชาชนทราบ และใหน้าํความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ มาใช้
บงัคบัดว้ยโดยอนุโลม 
24. ส่วนราชการมีหนา้ท่ีสาํรวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกาศ ท่ีอยูใ่นความ
รับผดิชอบโดยคาํนึงถึงอะไรเป็นสาํคญั 
 ก. ความสะดวกรวดเร็ว    ข. ลดภาระของหน่วยงาน 
 ค. ประหยดังบประมาณ    ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ข้อ ก. ค าอธิบาย    มาตรา ๓๕ ส่วนราชการมีหนา้ท่ีสาํรวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และประกาศ ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ เพื่อดาํเนินการยกเลิก ปรับปรุง หรือจดัใหมี้กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั หรือประกาศข้ึนใหม่ ใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบัสภาวการณ์ หรือสอดคลอ้งกบัความจาํเป็นทางเศรษฐกิจ 
สังคม และความมัน่คงของประเทศทั้งน้ี โดยคาํนึงถึงความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสาํคญั 
 ในการดาํเนินการตามวรรคหน่ึง ใหส่้วนราชการนาํความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของประชาชนมา
ประกอบการพิจารณาดว้ย 
25. กฎหมาย  กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศ ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของส่วนราชการใด ไม่สอดคลอ้งหรือ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัหน่วยงานใดมีหนา้ท่ีปรับปรุง 
 ก. ก.พ.ร.      ข. สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ค. สาํนกันายกรัฐมนตรี    ง. สาํนกังานศาลศาลปกครอง 
ตอบ ข. ค าอธิบาย    มาตรา ๓๖ในกรณีท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นวา่กฎหมาย  กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือ
ประกาศ ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของส่วนราชการใด ไม่สอดคลอ้งหรือเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั ไม่
เอ้ืออาํนวยต่อการพฒันาประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการหรือการดาํรงชีวิตของประชาชน หรือก่อใหเ้กิด
ภาระหรือความยุง่ยากต่อประชาชนเกินสมควร ใหส้าํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะต่อส่วนราชการนั้นเพื่อ
ดาํเนินการแกไ้ข ปรับปรุง หรือยกเลิกโดยเร็วต่อไป 
 ในกรณีท่ีส่วนราชการท่ีไดรั้บการเสนอแนะไม่เห็นชอบดว้ยกบัคาํเสนอแนะของสาํนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ใหเ้สนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉยั 
26. ในการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานระหวา่งส่วนราชการดว้ยกนัใหส่้วนราชการกาํหนดเร่ืองใดไว ้
 ก. ระยะเวลาแลว้เสร็จ ข. จาํนวนงาน  ค. จาํนวนงบประมาณ ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ข้อ ก. ค าอธิบาย    มาตรา ๓๗ในการปฏิบติัราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงาน
ระหวา่งส่วนราชการดว้ยกนั ใหส่้วนราชการกาํหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศใหป้ระชาชน
และขา้ราชการทราบเป็นการทัว่ไป ส่วนราชการใดมิไดก้าํหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงานใด และ ก.พ.ร. พิจารณา
เห็นวา่งานนั้นมีลกัษณะท่ีสามารถกาํหนดระยะเวลาแลว้เสร็จได ้หรือส่วนราชการไดก้าํหนดระยะเวลาแลว้เสร็จไว ้แต่  
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ก.พ.ร. เห็นวา่เป็นระยะเวลาท่ีล่าชา้เกินสมควรก.พ.ร. จะกาํหนดเวลาแลว้เสร็จใหส่้วนราชการนั้นตอ้งปฏิบติัก็ได ้
 ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาท่ีจะตอ้งตรวจสอบใหข้า้ราชการปฏิบติังานใหแ้ลว้เสร็จตามกาํหนดเวลาตาม
วรรคหน่ึง 
27. หน่วยงานใดมีหนา้ท่ีจดัใหมี้ระบบเครือข่ายสารสนเทศกลาง 
 ก. กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ข. กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 ค. ก.พ.ร.      ง. สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ตอบ ข้อ ข. 
28. ในกรณีท่ีเห็นวา่การร้องเรียนหรือเสนอแนะนั้นเกิดจากความเขา้ใจผดิหรือความไม่เขา้ใจในกฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั หรือประกาศ ใหช้ี้แจงใหผู้ร้้องเรียนหรือเสนอแนะทราบภายในก่ีวนั 
 ก. ๗ วนั   ข. ๑๕ วนั  ค. ๒๐ วนั  ง. ๓๐ วนั 
ตอบ ข้อ ข. ค าอธิบาย    มาตรา ๔๒เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว 
ใหส่้วนราชการท่ีมีอาํนาจออกกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศ เพื่อใชบ้งัคบักบัส่วนราชการอ่ืน มีหนา้ท่ีตรวจสอบ
วา่กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศนั้น เป็นอุปสรรคหรือก่อใหเ้กิดความยุง่ยาก ซํ้ าซอ้น หรือความล่าชา้ ต่อการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของส่วนราชการอ่ืนหรือไม่ เพื่อดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป 
 ในกรณีท่ีไดรั้บการร้องเรียนหรือเสนอแนะจากขา้ราชการหรือส่วนราชการอ่ืนในเร่ืองใด ใหส่้วนราชการท่ีออก
กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศนั้นพิจารณาโดยทนัที และในกรณีท่ีเห็นวา่การร้องเรียนหรือเสนอแนะนั้นเกิดจาก
ความเขา้ใจผดิหรือความไม่เขา้ใจในกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศ ใหช้ี้แจงใหผู้ร้้องเรียนหรือเสนอแนะทราบ
ภายในสิบหา้วนัการร้องเรียนหรือเสนอแนะตามวรรคสอง จะแจง้ผา่น ก.พ.ร. ก็ได ้
 ในกรณีท่ี ก.พ.ร. เห็นวา่ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศใดมีลกัษณะตามวรรคหน่ึง ให ้ก.พ.ร. แจง้ใหส่้วน
ราชการท่ีออก กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศนั้นทราบเพื่อดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข หรือยกเลิก ต่อไปโดยเร็ว 
29. หน่วยงานใดเสนอคณะรัฐมนตรีจดัสรรเงินรางวลัแก่ส่วนราชการท่ีไดด้าํเนินงานไปตามเป้าหมาย สามารถเพิ่ม
ผลงาน และผลสัมฤทธ์ิ 
 ก. ก.พ.      ข. ก.พ.ร. 
 ค. สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   ง. สาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ตอบ ข้อ ข. ค าอธิบาย   มาตรา ๔๙เม่ือส่วนราชการใดได้ดาํเนินงานไปตามเป้าหมาย สามารถเพิ่มผลงาน และ
ผลสัมฤทธ์ิโดยไม่เป็นการเพิ่มค่าใชจ่้ายและคุม้ค่าต่อภารกิจของรัฐหรือสามารถดาํเนินการตามแผนการลดค่าใชจ่้ายต่อ
หน่วยไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ ก.พ.ร. กาํหนดให ้ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจดัสรรเงินรางวลัการเพิ่มประสิทธิภาพใหแ้ก่
ส่วนราชการนั้น หรือใหส่้วนราชการใชเ้งินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการนั้นเพื่อนาํไปใชใ้นการปรับปรุงการ
ปฏิบติังานของส่วนราชการหรือจดัสรรเป็นรางวลัใหข้า้ราชการในสังกดั  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.พ.ร. 
กาํหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
30. หน่วยงานใดเสนอคณะรัฐมนตรีกาํหนดใหส่้วนราชการตอ้งปฏิบติัการใดนอกเหนือจากท่ีกาํหนดไวใ้นพระราช
กฤษฎีกาน้ี 
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 ก. ก.พ.      ข. ก.พ.ร. 
 ค. กระทรวงมหาดไทย    ง. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ตอบ ข้อ ข. ค าอธิบาย    มาตรา ๕๐  เพื่อใหก้ารบริหารราชการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่าในเชิงภารกิจของ
รัฐ ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจกาํหนดใหส่้วนราชการตอ้งปฏิบติัการใดนอกเหนือจากท่ีกาํหนด
ไวใ้นพระราชกฤษฎีกาน้ี รวมทั้งกาํหนดมาตรการอ่ืนเพิ่มเติมจากท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ ก็ได ้
 มาตรา ๕๑ในกรณีท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีกาํหนดใหส่้วนราชการตอ้งจดัทาํแผนงานในเร่ืองใดและมีกฎหมายฉบบั
อ่ืนกาํหนดใหส่้วนราชการตอ้งจดัทาํแผนงานในเร่ืองเดียวกนัทั้งหมดหรือบางส่วน เม่ือส่วนราชการไดจ้ดัทาํแผนงาน
ตามกฎหมายฉบบัใดฉบบัหน่ึงแลว้ใหถื้อวา่ส่วนราชการนั้นไดจ้ดัทาํแผนตามพระราชกฤษฎีกาน้ีดว้ยแลว้ 
31. ขอ้ใดคือหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเก่ียวกบัการจดัทาํหลกัเกณฑก์ารบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
 ก. ลดขั้นตอนการปฏิบติังาน   ข. หาแหล่งรายไดแ้ละงบประมาณเพื่อการพฒันา 
 ค. จดัเก็บภาษีทอ้งถ่ิน    ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ข้อ ก. ค าอธิบาย   มาตรา ๕๒ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัทาํหลกัเกณฑก์ารบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี
ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาน้ี โดยอย่างน้อยตอ้งมีหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการลดขั้นตอนการปฏิบติังานและการ
อาํนวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนท่ีสอดคลอ้งกบับทบญัญติัในหมวด๕และหมวด ๗  
32. หน่วยงานใดช่วยเหลือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเก่ียวกบัการจดัทาํหลกัเกณฑก์ารบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 ก .สาํนกันายกรัฐมนตรี ข. ก.พ.ร.  ค. กระทรวงมหาดไทย ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ข้อ ค.ค าอธิบาย    ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของกระทรวงมหาดไทยดูแลและใหค้วามช่วยเหลือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในการจดัทาํหลกัเกณฑ์ตามวรรคหน่ึง 
33. ขอ้ใดคือเหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาเก่ียวกบัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
 ก. ส่วนราชการตอบสนองต่อการพฒันาประเทศ ข. เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
 ค. การประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสมํ่าเสมอ  ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ข้อ ง. ค าอธิบายเหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี คือ โดยท่ีมีการปฏิรูป 
ระบบราชการ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพฒันาประเทศและใหบ้ริการแก่ประชาชนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนซ่ึงการบริหารราชการและการปฏิบติัหนา้ท่ีของส่วนราชการน้ี ตอ้งใชว้ธีิการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดีเพื่อใหก้ารบริหารราชการแผน่ดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
มีประสิทธิภาพ เกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีเกินความจาํเป็น และประชาชนไดรั้บ
การอาํนวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่ง
สมํ่าเสมอและเน่ืองจากมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บญัญติัใหก้ารกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการในการปฏิบติัราชการและการสั่งการใหส่้วนราชการและขา้ราชการปฏิบติัราชการเพื่อใหเ้กิดการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดีกระทาํโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
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เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวก 
ในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

1.   พ.ร.บ.  การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาฯ  ให้ใช้บังคับเมื่อใด 
 1.  การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 
 2.  กฎกาํหนดใหต้อ้งขออนุญาต จดทะเบียนก่อนจะดาํเนินการใด 
 3.  การร้องเรียนในหน่วยงานของเอกชน 
 4.  ถูกเฉพาะขอ้ 1. และ  2. 
 ตอบ  4.    ตามมาตรา  3 
2. พระราชบัญญตัินีใ้ห้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดกีว่ัน 
 1.  เม่ือพน้กาํหนด 90  วนันบัวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 2.  เม่ือพน้กาํหนด 120  วนันบัวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 3.  เม่ือพน้กาํหนด 160  วนันบัวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 4.  เม่ือพน้กาํหนด 180  วนันบัวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ตอบ  4.     ตามมาตรา  2. 
3. ค าว่า  “เจ้าหน้าที”่  ตาม พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกฯ  เป็นเจ้าหน้าทีต่ามกฎหมายใด 
 1.  กฎหมายอาญา    2.  กฎหมายวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง 
 3.  กฎหมายวา่ดว้ยจดัตั้งศาลปกครอง  4.  กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
 ตอบ  2.     ตามมาตรา 4 
4. กฎหมายว่าด้วยการอนุญาต   หมายความว่า 
 1.  กฎใดท่ีขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัน้ี 
 2.  บรรดากฎหมายท่ีมีบทบญัญติักาํหนดให้ดาํเนินการใดจะตอ้งไดรั้บอนุญาตก่อนจึงจะดาํเนินการได ้
 3.  บรรดากฎหมายท่ีมีบทบญัญติักาํหนดให้ดาํเนินการไปก่อน แลง้จึงมาขออนุญาตภายหลงั 
 4.  ถูกทุกขอ้ 
 ตอบ  2.     ตามมาตรา  4 
5.   พ.ร.บ.  การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาฯ  มิให้ใช้บังคับแก่ 
 1.  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี   2.  การดาํเนินงานตามกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 
 3.  การขออนุญาตเช่าท่ีราชพสัดุของกรมธนารักษ ์ 4.  ถูกเฉพาะขอ้ 1. และ 2. 
 ตอบ  4.    ตามมาตรา  5. 
6. การยกเว้นไม่ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญตัิการอ านวยความสะดวกฯ มาใช้บังคับแก่การด าเนินกจิการ
ใด ให้ตราเป็นกฎหมายใด 
 1.  พระราชบญัญติั    2.  พระราชกาํหนด 
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 3.  กฎกระทรวง     4.  พระราชกฤษฎีกา 
 ตอบ  4.    ตามมาตรา 5  วรรคสอง 
7. กรณผู้ีอนุญาตพจิารณากฎหมายทีใ่ห้อ านาจในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายน้ัน เพือ่ยกเลกิการ
อนุญาต เป็นระยะเวลาเท่าไร 
 1.  ทุก 2 ปี นบัแต่วนัท่ี พ.ร.บ. การอาํนวยความสะดวกฯ  ใชบ้งัคบั 
 2.  ทุก 4 ปี นบัแต่วนัท่ี พ.ร.บ. การอาํนวยความสะดวกฯ  ใชบ้งัคบั 
 3.  ทุก 5 ปี นบัแต่วนัท่ี พ.ร.บ. การอาํนวยความสะดวกฯ  ใชบ้งัคบั 
 4.  ทุก 10 ปี นบัแต่วนัท่ี พ.ร.บ. การอาํนวยความสะดวกฯ  ใชบ้งัคบั 
 ตอบ  3.    ตามมาตรา   6 
8. กรณผู้ีอนุญาตจะพจิารณาปรับปรุงกฏหมาย โดยให้ผู้อนุญาตพจิารณาต่อใคร 
 1.  คณะรัฐมนตรี     2.  คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 3.  รัฐสภา     4.  ถูกทุกขอ้ 
 ตอบ   1.    ตามมาตรา  6  วรรคสอง 
9. กรณคู่ีมือส าหรับประชาชน ให้ประกาศโดยวธีิการตามข้อใด 
 1.  ปิดประกาศไว ้ณ สถานท่ีท่ีกาํหนดใหย้ืน่คาํขอ 2.  เผยแพร่ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 3.  ประกาศทางหนงัสือพิมพร์ายวนั  4.  ถูกเฉพาะขอ้ 1. และ  3. 
 ตอบ  4.    ตามมาตรา 7  วรรคสอง 
10. ในกรณีทีผู้่ยื่นค าขอได้จัดท าค าขอถูกต้องและแนบเอกสารครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ะเรียกเอกสารเพิม่เติม
อกีไม่ได้ เว้นแต่ 
 1.  กรณีท่ีเอกสารไม่สมบูรณ์นั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
 2.  กรณีท่ีเอกสารไม่สมบูรณ์นั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผูย้ืน่คาํขอ 
 3.  กรณีท่ีเอกสารไม่สมบูรณ์นั้นเกิดจากความทุจริต 
 4.   ถูกทุกขอ้ 
 ตอบ  1.    ตามมาตรา  8 
11. กรณผู้ียืน่ค าขอจะอุทธรณ์ค าส่ังคืนค าขอของพนักงานเจ้าหน้าทีอุ่ทธรณ์ตามกฎหมายใด 
 1.  กฎหมายวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง 2.  กฎหมายวา่ดว้ยวธีิพิจารณาความอาญา 
 3.  กฎหมายวา่ดว้ยวธีิพิจารณาความแพง่  4.  กฎหมายวา่ดว้ยขา้ราชการพลเรือน 
 ตอบ  1.    ตามมาตรา  9  วรรคสอง 
12. ผู้อนุญาตต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาและแจ้งให้ผู้ยืน่ค าขอทราบภายในกีว่นั 
 1.  ภายใน 5 วนั นบัแต่วนัท่ีพิจารณาแลว้เสร็จ 2.  ภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีพิจารณาแลว้เสร็จ 
 3.  ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีพิจารณาแลว้เสร็จ 4.  ภายใน 20 วนั นบัแต่วนัท่ีพิจารณาแลว้เสร็จ 
 ตอบ  2.    ตามมาตรา  10 
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13. ในกรณีทีม่ีการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยืน่ค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตให้ตราเป็นกฎหมายใด 
 1.  พระราชกาํหนด    2.  พระราชบญัญติั 
 3.  พระราชกฤษฎีกา    4.  กฎกระทรวง 
 ตอบ  3.    ตามมาตรา  12 
14. ให้ศูนย์รับค าขออนุญาตซ่ึงมีฐานะเป็นส่วนราชการ สังกดัในหน่วยงานใด 
 1.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี   2.  สาํนกันายกรัฐมนตรี 
 3.  กระทรวงมหาดไทย    4.  ผดิทุกขอ้ 
 ตอบ  2.    ตามมาตรา  14 
15. ข้อใดเป็นหน้าที่ของศูนย์รับค าขออนุญาต 
 1.  ส่งคาํขอ  หรือคาํอุทธรณ์ท่ีไดรั้บจากผูย้ืน่คาํขอ 
 2.  รวบรวมปัญหาและอุปสรรคจากการอนุญาตและการดาํเนินการของศูนยรั์บคาํขออนุญาตเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
 3.  จดัทาํคู่มือเพื่อประชาชน   4.  ถูกเฉพาะขอ้ 1. และ 2. 
 ตอบ  4.   ตามมาตรา  16. 
16. ให้ผู้อนุญาตจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนให้เสร็จส้ินภายในเวลาเท่าใด 
 1.  120 วนั นบัแต่วนัท่ี พ.ร.บ. การอาํนวยความสะดวกฯ ไดป้ระกาศ 
 2.  150 วนั นบัแต่วนัท่ี พ.ร.บ. การอาํนวยความสะดวกฯ ไดป้ระกาศ 
 3.  160 วนั นบัแต่วนัท่ี พ.ร.บ. การอาํนวยความสะดวกฯ ไดป้ระกาศ 
 4.  180 วนั นบัแต่วนัท่ี พ.ร.บ. การอาํนวยความสะดวกฯ ไดป้ระกาศ 
 ตอบ  4.    ตามมาตรา 17 
17. ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ใน พ.ร.บ.  การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาฯ  นี้ 
 1.  พลเอกเชาวลิต ยงใจยทุธ   2.  พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
 3.  นายชวน  หลกัภยั    4.  นายทกัษิณ ชินวตัร 
 ตอบ  2. 
18. เหตุผลใดทีต้่องตราพระราชบัญญตัินี้ 
 1.  เพื่อใหข้ั้นตอนไม่ยดืเยื้อ 
 2.  เพื่ออาํนวยความสะดวกในกบัทั้งฝ่ายประชาชนและฝ่ายเจา้หนา้ท่ี 
 3.  เพื่อใหมี้กฎหมายกลางท่ีจะกาํหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต 
 4.  เพื่อป้องกนัการทุจริตระหวา่งประชาชนและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
 ตอบ  3. 
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เจาะข้อสอบ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 

และที่แก้ไขเพิม่เตมิ ถงึฉบับที ่3 พ.ศ. 2560  

1. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีใด 

 ก. ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นตน้ไป  ข. ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นตน้ไป 

 ค. ๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นตน้ไป  ง. ๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นตน้ไป 

ตอบ ข. ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นตน้ไป 

 อธิบาย ขอ้ ๒  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๒๖ เป็นตน้ไป 

2. ขอ้ 3. ตามระเบียบน้ีใหย้กเลิก ตามขอ้ใด 

 ก. ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๐๖ 

 ข. ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลงช่ือในหนงัสือราชการ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

 ค. ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลงช่ือในหนงัสือราชการ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

 ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง. ถูกทุกขอ้ 

 อธิบาย ขอ้ ๓  ใหย้กเลิก 

 ๓.๑ ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๐๖ 

 ๓.๒ ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลงช่ือในหนงัสือราชการ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

 ๓.๓ ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลงช่ือในหนงัสือราชการ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

 บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั มติของคณะรัฐมนตรี และคาํสั่งอ่ืนใด ในส่วนท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ในระเบียบน้ี หรือซ่ึง
ขดั หรือแยง้กบัระเบียบน้ี ให้ใชร้ะเบียบน้ีแทน เวน้แต่กรณีท่ีกล่าวในขอ้ ๕ 

3. ในระเบียบน้ี งานสารบรรณ หมายความถึงขอ้ใด 

 ก. งานท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานเอกสาร 

 ข. งานเก่ียวกบัการจดัทาํการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยมื  
 ค. งานเก่ียวกบั การทาํลายเอกสาร 

 ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง. ถูกทุกขอ้ 

 อธิบาย ขอ้ ๖  ในระเบียบน้ี 

 “งานสารบรรณ” หมายความวา่ งานท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานเอกสาร เร่ิมตั้งแต่การจดัทาํการรับ การส่ง การ
เก็บรักษา การยมื จนถึงการทาํลาย 

4. การประยกุตใ์ชว้ธีิการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวธีิอ่ืนใดในลกัษณะคลา้ยกนั และให้
หมายความรวมถึงการประยกุตใ์ชว้ธีิการทางแสง วธีิการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยกุตใ์ชว้ิธี
ต่างๆ เช่นวา่นั้น ขอ้ความขา้งตน้ หมายถึงขอ้ใด 
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 ก. อิเล็กทรอนิกส์     ข. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 ค. ระบบงานเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์  ง. การรับส่งขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตอบ ง.อเิลก็ทรอนิกส์ 

 อธิบาย ขอ้ ๖  ในระเบียบน้ี “อิเล็กทรอนิกส์”หมายความวา่ การประยกุตใ์ชว้ธีิการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าหรือวธีิอ่ืนใดในลกัษณะคลา้ยกนั และใหห้มายความรวมถึงการประยกุตใ์ชว้ธีิการทางแสง วธีิการทาง
แม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยกุตใ์ชว้ธีิต่างๆ เช่นวา่นั้น 

5. ตามระเบียบน้ี ส่วนราชการ หมายความถึง 

 ก. กระทรวง ทบวง กรม    ข. ราชการบริหารส่วนกลาง  
 ค. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค   ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง. ถูกทุกขอ้ 

 อธิบาย ข ้อ ๖  ในระเบียบน้ี ส่วนราชการ” หมายความวา่ กระทรวง ทบวง กรม สาํนกังาน หรือหน่วยงานอ่ืนใด
ของรัฐทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน หรือในต่างประเทศ
และใหห้มายความรวมถึงคณะกรรมการดว้ย 

6. ผูใ้ด รักษาการตามระเบียบน้ี 

 ก. นายกรัฐมนตรี     ข. ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 

 ค. ปลดักระทรวงการคลงั    ง. ปลดักระทรวงพาณิชย ์

ตอบ ข.ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 

 อธิบาย ขอ้ ๘  ใหป้ลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมี้อาํนาจตีความและวนิิจฉยัปัญหา
เก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี รวมทั้งการแกไ้ขเพิ่มเติมภาคผนวกและจดัทาํคาํอธิบายกบัใหมี้หนา้ท่ีดาํเนินการ
ฝึกอบรมเก่ียวกบังานสารบรรณ 

 การตีความ การวนิิจฉยัปัญหา และการแกไ้ขเพิ่มเติมภาคผนวก และคาํอธิบายตามวรรคหน่ึงปลดัสาํนกั
นายกรัฐมนตรีจะขอความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพฒันาระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีเพื่อ
ประกอบการพิจารณาก็ได ้

7. หนงัสือราชการ คือ เอกสารตามขอ้ใด 

 ก. เอกสารของราชการ    ข. เอกสารท่ีใชด้าํเนินการทางราชการ 

 ค. เอกสารท่ีเป็นหลกัฐานในราชการ  ง. เอกสารขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ 

ตอบ ค. เอกสารท่ีเป็นหลกัฐานในราชการ 

 อธิบาย ขอ้ ๙  หนงัสือราชการ คือ เอกสารท่ีเป็นหลกัฐานในราชการ ไดแ้ก่ 

 ๙.๑ หนงัสือท่ีมีไปมาระหวา่งส่วนราชการ 

 ๙.๒ หนงัสือท่ีส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีมีไปถึงบุคคลภายนอก 

 ๙.๓ หนงัสือท่ีหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 

 ๙.๔ เอกสารท่ีทางราชการจดัทาํข้ึนเพื่อเป็นหลกัฐานในราชการ 
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 ๙.๕ เอกสารท่ีทางราชการจดัทาํข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบั 

 ๙.๖ ขอ้มูลข่าวสารหรือหนงัสือท่ีไดรั้บจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

8. ชนิดของหนงัสือในระเบียบน้ี หนงัสือ มีดว้ยกนัก่ีชนิด 

 ก. ๓ ชนิด      ข. ๔ ชนิด 

 ค. ๕ ชนิด      ง. ๖ ชนิด 

ตอบ ง. 
 อธิบาย ขอ้ ๑๐  หนงัสือ มี ๖ ชนิด คือ 

 

9. ขอ้ใดไม่ใช่ชนิดของหนงัสือทั้ง ๖ ตามระเบียบน้ี 

 ก. หนงัสือภายนอก    ข. หนงัสือประทบัตรา 
 ค. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์    ง. หนงัสือสั่งการ 

ตอบ ค. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 อธิบาย ขอ้ ๑๐  หนงัสือ มี ๖ ชนิด คือ 

 ๑๐.๑ หนงัสือภายนอก 

 ๑๐.๒ หนงัสือภายใน 

 ๑๐.๓ หนงัสือประทบัตรา 
 ๑๐.๔ หนงัสือสั่งการ 

 ๑๐.๕ หนงัสือประชาสัมพนัธ์ 

 ๑๐.๖ หนงัสือท่ีเจา้หนา้ท่ีทาํข้ึน หรือรับไวเ้ป็นหลกัฐานในราชการ 

10. หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีโดยใชก้ระดาษตราครุฑเป็นหนงัสือติดต่อระหวา่งส่วนราชการ หรือส่วน
ราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หมายถึงขอ้ใด 

 ก. หนงัสือภายนอก    ข. หนงัสือภายใน 

 ค. หนงัสือประทบัตรา    ง. หนงัสือสั่งการ 

ตอบ ก.หนงัสือภายนอก 

 อธิบาย ขอ้ ๑๑  หนงัสือภายนอก คือ หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีโดยใชก้ระดาษตราครุฑเป็นหนงัสือ
ติดต่อระหวา่งส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือท่ีมีถึงบุคคลภายนอก ให้
จดัทาํตามแบบท่ี ๑ ทา้ยระเบียบ 

11. การกรอกรายละเอียดของหนงัสือภายนอก ตามระเบียบน้ี ขอ้ใดถูกตอ้ง 

 ก. ท่ี ใหล้งรหสัตวัอกัษร และเลขประจาํของเจา้ของเร่ือง ตามท่ีกาํหนดไวใ้นภาคผนวก ๑ ทบัเลขทะเบียน
หนงัสือส่ง สาํหรับหนงัสือของคณะกรรมการใหก้าํหนดรหสัตวัพยญัชนะเพิ่มข้ึนไดต้ามความจาํเป็น 

 ข. ส่วนราชการเจา้ของหนงัสือ ใหล้งช่ือส่วนราชการ สถานท่ีราชการ หรือคณะกรรมการซ่ึงเป็นเจา้ของหนงัสือ
นั้น และโดยปกติใหล้งท่ีตั้งไวด้ว้ย 
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 ค. วนั เดือน ปี ใหล้งตวัเลขของวนัท่ี ช่ือเตม็ของเดือน และตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีออกหนงัสือ 

 ง. ขอ้ ข. และ ค ถูก 

 จ. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง. ขอ้ ข. และ ค ถูก 
 อธิบาย ขอ้ ๑๑  หนงัสือภายนอก คือ หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีโดยใชก้ระดาษตราครุฑเป็นหนงัสือ
ติดต่อระหวา่งส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือท่ีมีถึงบุคคลภายนอก ให้
จดัทาํตามแบบท่ี ๑ ทา้ยระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 

 ๑๑.๑ ท่ี ใหล้งรหสัตวัพยญัชนะและเลขประจาํของเจา้ของเร่ือง ตามท่ีกาํหนดไวใ้นภาคผนวก ๑ ทบัเลขทะเบียน
หนงัสือส่ง สาํหรับหนงัสือของคณะกรรมการใหก้าํหนดรหสัตวัพยญัชนะเพิ่มข้ึนไดต้ามความจาํเป็น 

 ๑๑.๒ ส่วนราชการเจา้ของหนงัสือ ใหล้งช่ือส่วนราชการ สถานท่ีราชการ หรือคณะกรรมการซ่ึงเป็นเจา้ของ
หนงัสือนั้น และโดยปกติให้ลงท่ีตั้งไวด้ว้ย 

 ๑๑.๓ วนั เดือน ปี ใหล้งตวัเลขของวนัท่ี ช่ือเตม็ของเดือน และตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีออกหนงัสือ 

 ๑๑.๔ เร่ือง ใหล้งเร่ืองยอ่ท่ีเป็นใจความสั้นท่ีสุดของหนงัสือฉบบันั้น ในกรณีท่ีเป็นหนงัสือต่อเน่ือง โดยปกติให้
ลงเร่ืองของหนงัสือฉบบัเดิม 

 ๑๑.๕ คาํข้ึนตน้ ใหใ้ชค้าํข้ึนตน้ตามฐานะของผูรั้บหนงัสือตามตารางการใชค้าํข้ึนตน้สรรพนาม และคาํลงทา้ย ท่ี
กาํหนดไวใ้นภาคผนวก ๒ แลว้ลงตาํแหน่งของผูท่ี้หนงัสือนั้นมีถึง หรือ ช่ือบุคคลในกรณีท่ีมีถึงตวับุคคลไม่เก่ียวกบั
ตาํแหน่งหนา้ท่ี 

 ๑๑.๖ อา้งถึง (ถา้มี) ใหอ้า้งถึงหนงัสือท่ีเคยมีติดต่อกนัเฉพาะหนงัสือท่ีส่วนราชการผูรั้บหนงัสือไดรั้บมาก่อน
แลว้ จะจากส่วนราชการใดก็ตาม โดยใหล้งช่ือส่วนราชการเจา้ของหนงัสือและเลขท่ีหนงัสือ วนัท่ี เดือน ปีพุทธศกัราช 
ของหนงัสือนั้น 

 การอา้งถึง ใหอ้า้งถึงหนงัสือฉบบัสุดทา้ยท่ีติดต่อกนัเพียงฉบบัเดียว เวน้แต่มีเร่ืองอ่ืนท่ีเป็นสาระสาํคญัตอ้งนาํมา
พิจารณา จึงอา้งถึงหนงัสือฉบบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองนั้นโดยเฉพาะใหท้ราบดว้ย 

 ๑๑.๗ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย (ถา้มี) ใหล้งช่ือส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสารท่ีส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนั้น ในกรณีท่ีไม่
สามารถส่งไปในซองเดียวกนัได ้ใหแ้จง้ดว้ยวา่ส่งไปโดยทางใด 

 ๑๑.๘ ขอ้ความ ใหล้งสาระสาํคญัของเร่ืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย หากมีความประสงคห์ลายประการใหแ้ยกเป็น
ขอ้ๆ 

 ๑๑.๙ คาํลงทา้ย ใหใ้ชค้าํลงทา้ยตามฐานะของผูรั้บหนงัสือตามตารางการใชค้าํข้ึนตน้สรรพนาม และคาํลงทา้ย ท่ี
กาํหนดไวใ้นภาคผนวก ๒ 

 ๑๑.๑๐ ลงช่ือ ใหล้งลายมือช่ือเจา้ของหนงัสือ และใหพ้ิมพช่ื์อเตม็ของเจา้ของลายมือช่ือไวใ้ตล้ายมือช่ือ ตาม
รายละเอียดท่ีกาํหนดไวใ้นภาคผนวก ๓ 

 ๑๑.๑๑ ตาํแหน่ง ใหล้งตาํแหน่งของเจา้ของหนงัสือ 

 ๑๑.๑๒ ส่วนราชการเจา้ของเร่ือง ใหล้งช่ือส่วนราชการเจา้ของเร่ือง หรือหน่วยงานท่ีออกหนงัสือ ถา้ส่วน
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ราชการท่ีออกหนงัสืออยูใ่นระดบักระทรวง หรือทบวง ให้ลงช่ือส่วนราชการเจา้ของเร่ืองทั้งระดบักรมและกอง ถา้
ส่วนราชการท่ีออกหนงัสืออยูใ่นระดบักรมลงมา ใหล้งช่ือส่วนราชการเจา้ของเร่ืองเพียงระดบักองหรือหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ 

 ๑๑.๑๓ โทร. ใหล้งหมายเลขโทรศพัทข์องส่วนราชการเจา้ของเร่ือง หรือหน่วยงานท่ีออกหนงัสือและหมายเลข
ภายในตูส้าขา (ถา้มี) ไวด้ว้ย 

 ๑๑.๑๔ สาํเนาส่ง (ถา้มี) ในกรณีท่ีผูส่้งจดัทาํสาํเนาส่งไปใหส่้วนราชการ หรือบุคคลอ่ืนทราบ และประสงคจ์ะให้
ผูรั้บทราบวา่ไดมี้สาํเนาส่งไปใหผู้ใ้ดแลว้ ใหพ้ิมพช่ื์อเตม็ หรือช่ือยอ่ของส่วนราชการหรือช่ือบุคคลท่ีส่งสาํเนาไปให ้
เพื่อใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจระหวา่งผูส่้งและผูรั้บ ถา้หากมีรายช่ือท่ีส่งมากใหพ้ิมพว์า่ส่งไปตามรายช่ือท่ีแนบ และแนบรายช่ือไป
ดว้ย 

12. หนงัสือภายใน คือ หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีนอ้ยกวา่หนงัสือภายนอกเป็นการติดต่อกนัแบบใด 

 ก. ติดต่อกนัภายในสาํนกังานเดียวกนั  ข. ติดต่อภายใน กระทรวง ทบวง กรม 

 ค. เป็นการติดต่อภายในจงัหวดัเดียวกนั  ง. ขอ้ ข. และ ค. ถูก 

 จ. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง.ขอ้ ข. และ ค. ถูก 

 อธิบาย ขอ้ ๑๒  หนงัสือภายใน คือ หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีนอ้ยกวา่หนงัสือภายนอกเป็นหนงัสือ
ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจงัหวดัเดียวกนั ใชก้ระดาษบนัทึกขอ้ความ และใหจ้ดัทาํตามแบบท่ี ๒ ทา้ย
ระเบียบ 

13. หนงัสือประทบัตรา คือ หนงัสือท่ีใชป้ระทบัตราแทนการลงช่ือของหวัหนา้ส่วนราชการระดบัใดข้ึนไป 

 ก. ตํ่ากวา่ระดบักรม    ข. ระดบักอง 

 ค. ระดบักรม     ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ค. ระดบักรม 

 อธิบาย ขอ้ ๑๓  หนงัสือประทบัตรา คือ หนงัสือท่ีใชป้ระทบัตราแทนการลงช่ือของหวัหนา้ส่วนราชการระดบั
กรมข้ึนไป โดยใหห้วัหนา้ส่วนราชการระดบักอง หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมข้ึนไป 
เป็นผูรั้บผดิชอบลงช่ือยอ่กาํกบัตรา 
14. หนงัสือประทบัตราใหใ้ชไ้ดท้ั้งระหวา่งส่วนราชการกบัส่วนราชการ และระหวา่งส่วนราชการกบั
บุคคลภายนอก เฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เร่ืองสาํคญั คือขอ้ใด 

 ก. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 

 ข. การส่งสาํเนาหนงัสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 

 ค. การตอบรับทราบท่ีไม่เก่ียวกบัราชการสาํคญั หรือการเงิน 

 ง. การแจง้ผลงานท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้ใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 

 จ. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ จ. ถูกทุกขอ้ 
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 อธิบาย ขอ้ ๑๓ ตามระเบียบน้ี หนงัสือประทบัตราใหใ้ชไ้ดท้ั้งระหวา่งส่วนราชการกบัส่วนราชการ และระหวา่ง
ส่วนราชการกบับุคคลภายนอก เฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เร่ืองสําคญั ไดแ้ก่ 

 ๑๓.๑ การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 

 ๑๓.๒ การส่งสาํเนาหนงัสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 

 ๑๓.๓ การตอบรับทราบท่ีไม่เก่ียวกบัราชการสาํคญั หรือการเงิน 

 ๑๓.๔ การแจง้ผลงานท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้ใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 

 ๑๓.๕ การเตือนเร่ืองท่ีคา้ง 

 ๑๓.๖ เร่ืองซ่ึงหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมข้ึนไปกาํหนดโดยทาํเป็นคาํสั่ง ใหใ้ชห้นงัสือประทบัตรา 
15.  หนงัสือประทบัตรา ใชก้ระดาษตราครุฑ และใหจ้ดัทาํตามแบบท่ี ๓ ทา้ยระเบียบโดยกรอกรายละเอียด ตามขอ้
ใด 

 ก. ท่ี ใหล้งรหสัตวัพยญัชนะและเลขประจาํของเจา้ของเร่ือง ตามท่ีกาํหนดไวใ้นภาคผนวก ๑ ทบัเลขทะเบียน
หนงัสือส่ง 
 ข. ถึง ใหล้งช่ือส่วนราชการ หน่วยงาน หรือบุคคลท่ีหนงัสือนั้นมีถึง 

 ค. ขอ้ความ ใหล้งสาระสาํคญัของเร่ืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย 

 ง. ช่ือส่วนราชการท่ีส่งหนงัสือออก ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีส่งหนงัสือออก 

 จ. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ จ. ถูกทุกขอ้ 

 อธิบาย  ขอ้ ๑๔  หนงัสือประทบัตรา ใชก้ระดาษตราครุฑ และใหจ้ดัทาํตามแบบท่ี ๓ ทา้ยระเบียบโดยกรอก
รายละเอียดดงัน้ี 

 ๑๔.๑ ท่ี ใหล้งรหสัตวัพยญัชนะและเลขประจาํของเจา้ของเร่ือง ตามท่ีกาํหนดไวใ้นภาคผนวก ๑ ทบัเลขทะเบียน
หนงัสือส่ง 
 ๑๔.๒ ถึง ใหล้งช่ือส่วนราชการ หน่วยงาน หรือบุคคลท่ีหนงัสือนั้นมีถึง 

 ๑๔.๓ ขอ้ความ ใหล้งสาระสาํคญัของเร่ืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย 

 ๑๔.๔ ช่ือส่วนราชการท่ีส่งหนงัสือออก ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีส่งหนงัสือออก 

 ๑๔.๕ ตราช่ือส่วนราชการ ใหป้ระทบัตราช่ือส่วนราชการตามขอ้ ๗๒ ดว้ยหมึกแดงและใหผู้รั้บผดิชอบลง
ลายมือช่ือยอ่กาํกบัตรา 
 ๑๔.๖ วนั เดือน ปี ใหล้งตวัเลขของวนัท่ี ช่ือเตม็ของเดือนและตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีออกหนงัสือ 

 ๑๔.๗ ส่วนราชการเจา้ของเร่ือง ใหล้งช่ือส่วนราชการเจา้ของเร่ือง หรือหน่วยงานท่ีออกหนงัสือ 

 ๑๔.๘ โทร. หรือท่ีตั้ง ใหล้งหมายเลขโทรศพัทข์องส่วนราชการเจา้ของเร่ือง และหมายเลขภายในตูส้าขา (ถา้มี) 
ดว้ย ในกรณีท่ีไม่มีโทรศพัท ์ใหล้งท่ีตั้งของส่วนราชการเจา้ของเร่ืองโดยใหล้งตาํบลท่ีอยูต่ามความจาํเป็น และแขวง
ไปรษณีย ์(ถา้มี) 
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16. หนงัสือสั่งการมีก่ีชนิด 

 ก. ๑ ชนิด      ข. ๒ ชนิด 

 ค. ๓ ชนิด      ง. ๔ ชนิด 

 ตอบ ค.  ๓ ชนิด 

 อธิบาย ขอ้ ๑๕  หนงัสือสั่งการ ใหใ้ชต้ามแบบท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี เวน้แต่จะมีกฎหมายกาํหนดแบบไว้
โดยเฉพาะหนงัสือสั่งการมี ๓ ชนิด ไดแ้ก่ คาํสั่ง ระเบียบ และขอ้บงัคบั 

17. หนงัสือประชาสัมพนัธ์มีก่ีชนิด 

 ก. ๑ ชนิด      ข. ๒ ชนิด 

 ค. ๓ ชนิด      ง. ๔ ชนิด 

 ตอบ ค.  ๓ ชนิด 

 อธิบาย ขอ้ ขอ้ ๑๙  หนงัสือประชาสัมพนัธ์ ใหใ้ชต้ามแบบท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี เวน้แต่จะมีกฎหมายกาํหนด
แบบไวโ้ดยเฉพาะหนงัสือประชาสัมพนัธ์มี ๓ ชนิด ไดแ้ก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 

18. ประกาศ คือ บรรดาขอ้ความท่ีทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหท้ราบ หรือแนะแนวทางปฏิบติั ใชก้ระดาษตรา
ครุฑ และใหจ้ดัทาํตามแบบท่ี ๗ ทา้ยระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดตามขอ้ใด 

 ก. ประกาศ ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีออกประกาศ 

 ข. เร่ือง ใหล้งช่ือเร่ืองท่ีประกาศ 

 ค. ขอ้ความ ให้อา้งเหตุผลท่ีตอ้งออกประกาศและขอ้ความท่ีประกาศ 

 ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง. ถูกทุกขอ้ 

 อธิบาย ขอ้ ๒๐  ประกาศ คือ บรรดาขอ้ความท่ีทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหท้ราบ หรือแนะแนวทางปฏิบติั 
ใชก้ระดาษตราครุฑ และใหจ้ดัทาํตามแบบท่ี ๗ ทา้ยระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 

 ๒๐.๑ ประกาศ ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีออกประกาศ 

 ๒๐.๒ เร่ือง ใหล้งช่ือเร่ืองท่ีประกาศ 

 ๒๐.๓ ขอ้ความ ให้อา้งเหตุผลท่ีตอ้งออกประกาศและขอ้ความท่ีประกาศ 

 ๒๐.๔ ประกาศ ณ วนัท่ี ใหล้งตวัเลขของวนัท่ี ช่ือเตม็ของเดือน และตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีออกประกาศ 

 ๒๐.๕ ลงช่ือ ใหล้งลายมือช่ือผูอ้อกประกาศ และพิมพช่ื์อเตม็ของเจา้ของลายมือช่ือไวใ้ตล้ายมือช่ือ 

 ๒๐.๖ ตาํแหน่ง ใหล้งตาํแหน่งของผูอ้อกประกาศ 

 ในกรณีท่ีกฎหมายกาํหนดให้ทาํเป็นแจง้ความ ใหเ้ปล่ียนคาํวา่ประกาศ เป็น แจง้ความ 

19. บรรดาขอ้ความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ใหท้ราบ หมายถึงขอ้ใด 

 ก. แถลงการณ์     ข. ข่าว 

 ค. ประกาศ     ง. หนงัสือประชาสัมพนัธ์ 

ตอบ ข. ข่าว 
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 อธิบาย ขอ้ ๒๒  ข่าว คือ บรรดาขอ้ความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ใหท้ราบ ใหจ้ดัทาํตามแบบท่ี ๙ ทา้ย
ระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 

 ๒๒.๑ ข่าว ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีออกข่าว 

 ๒๒.๒ เร่ือง ใหล้งช่ือเร่ืองท่ีออกข่าว 

 ๒๒.๓ ฉบบัท่ี ใชใ้นกรณีท่ีจะตอ้งออกข่าวหลายฉบบัในเร่ืองเดียวท่ีต่อเน่ืองกนัใหล้งฉบบัท่ีเรียงตามลาํดบัไว้
ดว้ย 

 ๒๒.๔ ขอ้ความ ใหล้งรายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองของข่าว 

 ๒๒.๕ ส่วนราชการท่ีออกข่าว ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีออกข่าว 

 ๒๒.๖ วนั เดือน ปี ใหล้งตวัเลขของวนัท่ี ช่ือเตม็ของเดือน และตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีออกข่าว 

20. หนงัสือท่ีเจา้หนา้ท่ีทาํข้ึนหรือรับไวเ้ป็นหลกัฐานในราชการ คือ หนงัสือท่ีทางราชการทาํข้ึนนอกจากท่ีกล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ หรือหนงัสือท่ีหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ และส่วน
ราชการรับไวเ้ป็นหลกัฐานของทางราชการ มีก่ี ชนิด 

 ก. มี ๒ ชนิด     ข. มี ๓ ชนิด 

 ค. มี ๔ ชนิด     ง. มี ๕ ชนิด 

ตอบ ค. มี ๔ ชนิด 

 อธิบาย ขอ้ ๒๓  หนงัสือท่ีเจา้หนา้ท่ีทาํข้ึนหรือรับไวเ้ป็นหลกัฐานในราชการ คือ หนงัสือท่ีทางราชการทาํข้ึน
นอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ หรือหนงัสือท่ีหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วน
ราชการ และส่วนราชการรับไวเ้ป็นหลกัฐานของทางราชการ มี ๔ ชนิด คือหนงัสือรับรอง รายงานการประชุม บนัทึก 
และหนงัสืออ่ืน 

21. หนงัสือท่ีส่วนราชการออกใหเ้พื่อรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใด
ใหป้รากฏแก่บุคคลโดยทัว่ไปไม่จาํเพาะเจาะจง ใชก้ระดาษตราครุฑ และใหจ้ดัทาํตามแบบท่ี ๑๐ ทา้ยระเบียบ ขอ้ความ
ดงักล่าว หมายถึงขอ้ใด 

 ก. เอกสารรับรอง     ข. หนงัสือรับรอง 

 ค. ขอ้ความท่ีทางราชการรับรอง   ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ข. หนงัสือรับรอง 

 อธิบาย ขอ้ ๒๔  หนงัสือรับรอง คือ หนงัสือท่ีส่วนราชการออกใหเ้พื่อรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคลหรือหน่วยงาน 
เพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดใหป้รากฏแก่บุคคลโดยทัว่ไปไม่จาํเพาะเจาะจง ใชก้ระดาษตราครุฑ และใหจ้ดัทาํ
ตามแบบท่ี ๑๐ ทา้ยระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 

 ๒๔.๑ เลขท่ี ใหล้งเลขท่ีของหนงัสือรับรองโดยเฉพาะ เร่ิมตั้งแต่เลข ๑ เรียงเป็นลาํดบัไปจนถึงส้ินปีปฏิทิน ทบั
เลขปีพุทธศกัราชท่ีออกหนงัสือรับรอง หรือลงเลขท่ีของหนงัสือทัว่ไปตามแบบหนงัสือภายนอกอยา่งหน่ึงอยา่งใด 

 ๒๔.๒ ส่วนราชการเจา้ของหนงัสือ ใหล้งช่ือของส่วนราชการซ่ึงเป็นเจา้ของหนงัสือนั้น และจะลงสถานท่ีตั้ง
ของส่วนราชการเจา้ของหนงัสือดว้ยก็ได ้
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 ๒๔.๓ ขอ้ความ ใหล้งขอ้ความข้ึนตน้วา่ หนงัสือฉบบัน้ีให้ไวเ้พื่อรับรองวา่แลว้ต่อดว้ยช่ือบุคคล นิติบุคคล หรือ
หน่วยงานท่ีทางราชการรับรอง ในกรณีเป็นบุคคลใหพ้ิมพช่ื์อเตม็โดยมีคาํนาํหนา้นาม ช่ือ นามสกุล ตาํแหน่งหนา้ท่ี 
และสังกดัหน่วยงานท่ีผูน้ั้นทาํงานอยูอ่ยา่งชดัแจง้แลว้จึงลงขอ้ความท่ีรับรอง 

 ๒๔.๔ ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ใหล้งตวัเลขของวนัท่ี ช่ือเตม็ของเดือน และตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีออกหนงัสือรับรอง 

 ๒๔.๕ ลงช่ือ ใหล้งลายมือช่ือหวัหนา้ส่วนราชการผูอ้อกหนงัสือ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายและพิมพช่ื์อเตม็ของ
เจา้ของลายมือช่ือไวใ้ตล้ายมือช่ือ 

 ๒๔.๖ ตาํแหน่ง ใหล้งตาํแหน่งของผูล้งลายมือช่ือในหนงัสือ 

 ๒๔.๗ รูปถ่ายและลายมือช่ือผูไ้ดรั้บการรับรอง ในกรณีท่ีการรับรองเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีออกใหแ้ก่บุคคลใหติ้ดรูป
ถ่ายของผูท่ี้ไดรั้บการรับรอง ขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร หนา้ตรง ไม่สวมหมวกประทบัตราช่ือส่วนราชการท่ีออก
หนงัสือบนขอบล่างดา้นขวาของรูปถ่ายคาบต่อลงบนแผน่กระดาษและใหผู้น้ั้นลงลายมือช่ือไวใ้ตรู้ปถ่ายพร้อมทั้งพิมพ์
ช่ือเตม็ของเจา้ของลายมือช่ือไวใ้ตล้ายมือช่ือดว้ย 

22. หนงัสือรับรอง ในกรณีท่ีการรับรองเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีออกใหแ้ก่บุคคลใหติ้ดรูปถ่ายของผูท่ี้ไดรั้บการรับรอง 
ขนาดเท่าใด 

 ก. ขนาด ๒ × ๖ เซนติเมตร   ข. ขนาด ๓ × ๖ เซนติเมตร 
 ค. ขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร    ง. ขนาด ๕ × ๖ เซนติเมตร 
ตอบ ค. ขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร 
 อธิบาย ตามขอ้ขา้งตน้ 

23. การบนัทึกความคิดเห็นของผูม้าประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมและมติของท่ีประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน ขอ้ความน้ี
หมายถึงขอ้ใด 

 ก. การจดบนัทึกการประชุม   ข. การจดัทาํรายงานการประชุม 

 ค. รายงานการประชุม    ง. บนัทึก 

ตอบ ค. รายงานการประชุม 

 อธิบาย ขอ้ ๒๕  รายงานการประชุม คือ การบนัทึกความคิดเห็นของผูม้าประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมและมติของท่ี
ประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน ใหจ้ดัทาํตามแบบท่ี ๑๑ ทา้ยระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 

 ๒๕.๑ รายงานการประชุม ใหล้งช่ือคณะท่ีประชุม หรือช่ือการประชุมนั้น 

 ๒๕.๒ คร้ังท่ี ใหล้งคร้ังท่ีประชุม 

 ๒๕.๓ เม่ือ ใหล้งวนั เดือน ปีท่ีประชุม 

 ๒๕.๔ ณ ใหล้งสถานท่ีท่ีประชุม 

 ๒๕.๕ ผูม้าประชุม ใหล้งช่ือและหรือตาํแหน่งของผูไ้ดรั้บแต่งตั้งเป็นคณะท่ีประชุมซ่ึงมาประชุม ในกรณีท่ีมีผู ้
มาประชุมแทนใหล้งช่ือผูม้าประชุมแทน และลงวา่มาประชุมแทนผูใ้ดหรือตาํแหน่งใด 

 ๒๕.๖ ผูไ้ม่มาประชุม ใหล้งช่ือและหรือตาํแหน่งของผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งเป็นคณะท่ีประชุม ซ่ึงมิไดม้าประชุม
พร้อมทั้งเหตุผล (ถา้มี) 
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 ๒๕.๗ ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ใหล้งช่ือและหรือตาํแหน่งของผูท่ี้มิไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะท่ีประชุม ซ่ึงไดเ้ขา้ร่วม
ประชุม (ถา้มี) 
 ๒๕.๘ เร่ิมประชุมเวลา ใหล้งเวลาท่ีเร่ิมประชุม 

 ๒๕.๙ ขอ้ความ ใหบ้นัทึกขอ้ความท่ีประชุม โดยปกติใหเ้ร่ิมตน้ดว้ยประธานกล่าวเปิดประชุม และเร่ืองท่ี
ประชุม กบัมติ หรือขอ้สรุปของท่ีประชุมในแต่ละเร่ืองตามลาํดบั 

 ๒๕.๑๐ เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาท่ีเลิกประชุม 

 ๒๕.๑๑ ผูจ้ดรายงานการประชุม ใหล้งช่ือผูจ้ดรายงานการประชุมคร้ังนั้น 

24. ขอ้ความซ่ึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือผูบ้งัคบับญัชาสั่งการแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือขอ้ความ
ท่ีเจา้หนา้ท่ี หรือหน่วยงานระดบัตํ่ากวา่ส่วนราชการระดบักรมติดต่อกนัในการปฏิบติัราชการ โดยปกติใหใ้ชก้ระดาษ
บนัทึกขอ้ความ ขอ้ความน้ีหมายถึงขอ้ใด 

 ก. การจดบนัทึกการประชุม   ข. การจดัทาํรายงานการประชุม 

 ค. รายงานการประชุม    ง. บนัทึก 

ตอบ ง. บนัทึก 

 อธิบาย ขอ้ ขอ้ ๒๖ บนัทึก คือ ขอ้ความซ่ึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือผูบ้งัคบับญัชาสั่งการแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือขอ้ความท่ีเจา้หนา้ท่ี หรือหน่วยงานระดบัตํ่ากวา่ส่วนราชการระดบักรมติดต่อกนัในการปฏิบติั
ราชการ โดยปกติใหใ้ชก้ระดาษบนัทึกขอ้ความ และใหมี้หวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 ๒๖.๑ ช่ือหรือตาํแหน่งท่ีบนัทึกถึง โดยใชค้าํข้ึนตน้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นภาคผนวก ๒ 

 ๒๖.๒ สาระสาํคญัของเร่ือง ใหล้งใจความของเร่ืองท่ีบนัทึก ถา้มีเอกสารประกอบก็ใหร้ะบุไวด้ว้ย 

 ๒๖.๓ ช่ือและตาํแหน่ง ใหล้งลายมือช่ือและตาํแหน่งของผูบ้นัทึก และในกรณีท่ีไม่ใชก้ระดาษบนัทึกขอ้ความ 
ใหล้งวนั เดือน ปีท่ีบนัทึกไวด้ว้ย 

 การบนัทึกต่อเน่ือง โดยปกติใหผู้บ้นัทึกระบุคาํข้ึนตน้ ใจความบนัทึก และลงช่ือเช่นเดียวกบัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 
และใหล้งวนั เดือน ปี กาํกบัใตล้ายมือช่ือผูบ้นัทึก หากไม่มีความเห็นใดเพิ่มเติมใหล้งช่ือและวนั เดือน ปี กาํกบัเท่านั้น  
25. หนงัสือท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ร็วกวา่ปกติ เป็นหนงัสือท่ีตอ้งจดัส่งและดาํเนินการทางสารบรรณดว้ยความรวดเร็วเป็น
พิเศษ แบ่งเป็นก่ีประเภท  
 ก. แบ่งเป็น ๒ ประเภท    ข. แบ่งเป็น ๓ ประเภท 

 ค. แบ่งเป็น ๔ ประเภท    ง. แบ่งเป็น ๕ ประเภท 

ตอบ ข. แบ่งเป็น ๓ ประเภท 

 อธิบาย ข้อ ๒๘  หนงัสือท่ีตอ้งปฏิบติัให้เร็วกวา่ปกติ เป็นหนงัสือท่ีตอ้งจดัส่งและดาํเนินการทางสารบรรณดว้ย
ความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น ๓ ประเภท 

26. หนงัสือท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ร็วกวา่ปกติ ประเภท ด่วนท่ีสุด หมายถึงขอ้ใด 

 ก. ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัในทนัทีท่ีไดรั้บหนงัสือนั้น ข. ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัโดยเร็ว 

 ค. ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัเร็วกวา่ปกติ เท่าท่ีจะทาํได ้ ง. ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัโดยพลนั 
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ตอบ ก. ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัในทนัทีท่ีไดรั้บหนงัสือนั้น 

 อธิบาย ขอ้ ๒๘. 
 ๒๘.๑ ด่วนท่ีสุด ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัในทนัทีท่ีไดรั้บหนงัสือนั้น 

27. หนงัสือท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ร็วกวา่ปกติ ประเภท ด่วนมาก หมายถึงขอ้ใด 

 ก. ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัในทนัทีทนัใด   ข. ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัโดยเร็ว 

 ค. ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัเร็วกวา่ปกติ เท่าท่ีจะทาํได ้ ง. ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัโดยพลนั 

ตอบ ข. ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัโดยเร็ว 

 อธิบาย ขอ้ ๒๘. 
 ๒๘.๒ ด่วนมาก ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัโดยเร็ว 

28. หนงัสือท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ร็วกวา่ปกติ ประเภท ด่วน หมายถึงขอ้ใด 

 ก. ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัในทนัทีทนัใด   ข. ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัโดยเร็ว 

 ค. ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัเร็วกวา่ปกติ เท่าท่ีจะทาํได ้ ง. ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัโดยพลนั 

ตอบ ค. ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัโดยเร็ว 

 อธิบาย ขอ้ ๒๘. 
 ๒๘.๓ ด่วน ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัเร็วกวา่ปกติ เท่าท่ีจะทาํได ้

 ใหร้ะบุชั้นความเร็วดว้ยตวัอกัษรสีแดงขนาดไม่เล็กกวา่ตวัพิมพโ์ป้ง ๓๒ พอยท ์ใหเ้ห็นไดช้ดับนหนงัสือและ
บนซอง ตามท่ีกาํหนดไวใ้นแบบท่ี ๑ แบบท่ี ๒ แบบท่ี ๓ และแบบท่ี ๑๕ ทา้ยระเบียบโดยใหร้ะบุคาํวา่ ด่วนท่ีสุด ด่วน
มาก หรือด่วน สาํหรับหนงัสือตามขอ้ ๒๘.๑ ขอ้ ๒๘.๒ และขอ้ ๒๘.๓ แลว้แต่กรณี 

 ในกรณีท่ีตอ้งการใหห้นงัสือส่งถึงผูรั้บภายในเวลาท่ีกาํหนด ใหร้ะบุคาํวา่ ด่วนภายใน แลว้ลงวนั เดือน ปี และ
กาํหนดเวลาท่ีตอ้งการใหห้นงัสือนั้นไปถึงผูรั้บ กบัใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งถึงผูรั้บซ่ึงระบุบนหนา้ซองภายในเวลาท่ีกาํหนด 

29. การระบุความเร็วของหนงัสือใหร้ะบุดว้ยตงัอกัษรสีใด 

 ก. สีดาํ   ข. สีนํ้าเงิน  ค. สีแดง  ง. สีเขียว 

ตอบ ค. สีแดง 
 อธิบาย ตามขอ้ขา้งตน้ 

30. หนงัสือท่ีเจา้ของหนงัสือเห็นวา่มีส่วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งควรไดรั้บทราบดว้ยโดยปกติใหส่้งสาํเนาไปให้
ทราบโดยทาํเป็นหนงัสือใด 

 ก. หนงัสือรับรอง     ข. หนงัสือประทบัตรา 
 ค. หนงัสือเวยีน     ง. หนงัสือประชาสัมพนัธ์ 

ตอบ ข. หนงัสือประทบัตรา 
 อธิบาย ขอ้ ๓๑  หนงัสือท่ีเจา้ของหนงัสือเห็นวา่มีส่วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งควรไดรั้บทราบดว้ยโดยปกติใหส่้ง
สาํเนาไปใหท้ราบโดยทาํเป็นหนงัสือประทบัตรา 
 สาํเนาหนงัสือตามวรรคหน่ึงใหมี้คาํรับรองวา่ สาํเนาถูกตอ้ง โดยใหข้า้ราชการพลเรือนหรือพนกังานส่วน
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ทอ้งถ่ินประเภทวชิาการ ระดบัปฏิบติัการ หรือประเภททัว่ไป ระดบัชาํนาญงาน ข้ึนไป หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐอ่ืนท่ี
เทียบเท่า หรือพนกังานราชการ ซ่ึงเป็นเจา้ของเร่ืองท่ีทาํสาํเนาหนงัสือนั้น ลงลายมือช่ือรับรอง พร้อมทั้งลงช่ือตวั
บรรจง ตาํแหน่ง และวนั เดือน ปีท่ีรับรอง ไวท่ี้ขอบล่างของหนงัสือ 

31. หนงัสือท่ีมีถึงผูรั้บเป็นจาํนวนมาก มีใจความอยา่งเดียวกนั ใหเ้พิ่มรหสัตวัพยญัชนะ ว หนา้เลขทะเบียนหนงัสือ
ส่ง ซ่ึงกาํหนดเป็นเลขท่ีหนงัสือโดยเฉพาะ เร่ิมตั้งแต่เลข ๑ เรียงเป็นลาํดบัไปจนถึงส้ินปีปฏิทิน หรือใชเ้ลขท่ีของ
หนงัสือทัว่ไปตามแบบหนงัสือภายนอกอยา่งหน่ึงอยา่งใด ขอ้ความดงักล่าว หมายถึงขอ้ใด 

 ก. หนงัสือรับรอง     ข. หนงัสือประทบัตรา 
 ค. หนงัสือเวยีน     ง. หนงัสือประชาสัมพนัธ์ 

ตอบ ค. หนงัสือเวยีน 

 อธิบาย ขอ้ ๓๒  หนงัสือเวยีน คือ หนงัสือท่ีมีถึงผูรั้บเป็นจาํนวนมาก มีใจความอยา่งเดียวกนั ใหเ้พิ่มรหสัตวั
พยญัชนะ ว หนา้เลขทะเบียนหนงัสือส่ง ซ่ึงกาํหนดเป็นเลขท่ีหนงัสือเวยีนโดยเฉพาะ เร่ิมตั้งแต่เลข ๑ เรียงเป็นลาํดบัไป
จนถึงส้ินปีปฏิทิน หรือใชเ้ลขท่ีของหนงัสือทัว่ไปตามแบบหนงัสือภายนอกอยา่งหน่ึงอยา่งใด 

 เม่ือผูรั้บไดรั้บหนงัสือเวยีนแลว้เห็นวา่เร่ืองนั้นจะตอ้งให้หน่วยงาน หรือบุคคลในบงัคบับญัชาในระดบัต่าง ๆ 
ไดรั้บทราบดว้ย ก็ใหมี้หนา้ท่ีจดัทาํสาํเนา หรือจดัส่งใหห้น่วยงาน หรือบุคคลเหล่านั้นโดยเร็ว 

32. หนงัสือภาษาต่างประเทศ ให้ใชก้ระดาษแบบใด 

 ก. กระดาษทัว่ไป     ข. กระดาษตราครุฑ 

 ค. กระดาษปรู๊ฟ     ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ข.กระดาษตราครุฑ 

 อธิบาย ขอ้ ๓๔  หนงัสือภาษาต่างประเทศ ใหใ้ชก้ระดาษตราครุฑ 

 หนงัสือท่ีเป็นภาษาองักฤษ ใหท้าํตามแบบท่ีกาํหนดไวใ้นภาคผนวก ๔ 

 สาํหรับหนงัสือท่ีเป็นภาษาอ่ืนๆ ซ่ึงมิใช่ภาษาองักฤษ ใหเ้ป็นไปตามประเพณีนิยม 

33. ประทบัตรารับหนงัสือตามแบบท่ี ๑๒ ทา้ยระเบียบ ใหป้ระทบัตราส่วนใด 

 ก. มุมบนดา้นขวาของหนงัสือ   ข. มุมบนดา้นซา้ยของหนงัสือ 

 ค. มุมล่างดา้นขวาของหนงัสือ   ง. มุมล่างดา้นซา้ยของหนงัสือ 

ตอบ ก.มุมบนดา้นขวาของหนงัสือ 

 อธิบาย ข้อ ๓๗  ประทบัตรารับหนงัสือตามแบบท่ี ๑๒ ทา้ยระเบียบ ท่ีมุมบนดา้นขวาของหนงัสือโดยกรอก
รายละเอียดดงัน้ี 

 ๓๗.๑ เลขรับ ใหล้งเลขท่ีรับตามเลขท่ีรับในทะเบียน 

 ๓๗.๒ วนัท่ี ใหล้งวนั เดือน ปีท่ีรับหนงัสือ 

 ๓๗.๓ เวลา ใหล้งเวลาท่ีรับหนงัสือ 

34. การส่งหนงัสือท่ีมีชั้นความลบั ในชั้นลบัหรือลบัมาก ดว้ยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหผู้ใ้ชง้านหรือ
ผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ขา้ถึงเอกสารลบัแต่ละระดบั เป็นผูส่้งผา่นระบบการรักษาความปลอดภยั โดยให้
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เป็นไปตาม 

 ก. ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ  
 ข. ระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการ 

 ค. ระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ 

 ง. ระเบียบวา่ดว้ยการบริหารงบประมาณ 

ตอบ ข.ระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการ 

 อธิบาย ขอ้ ๔๑  หนงัสือส่ง คือ หนงัสือท่ีส่งออกไปภายนอก ใหป้ฏิบติัตามท่ีกาํหนดไวใ้นส่วนน้ี 

 การส่งหนงัสือท่ีมีชั้นความลบั ในชั้นลบัหรือลบัมาก ดว้ยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหผู้ใ้ชง้านหรือ
ผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ขา้ถึงเอกสารลบัแต่ละระดบั เป็นผูส่้งผา่นระบบการรักษาความปลอดภยั โดยให้
เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการ 

35. ใหเ้จา้ของเร่ืองตรวจความเรียบร้อยของหนงัสือ รวมทั้งส่ิงท่ีจะส่งไปดว้ยใหค้รบถว้นแลว้ส่งเร่ืองใหใ้ครเพื่อ
ส่งออก 

 ก. เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานสารบรรณกลาง  ข. คณะกรรมการ 

 ค. เจา้หนา้ท่ีส่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง   ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ก. เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานสารบรรณกลาง 

 อธิบาย ขอ้ ๔๒  ใหเ้จา้ของเร่ืองตรวจความเรียบร้อยของหนงัสือ รวมทั้งส่ิงท่ีจะส่งไปดว้ยใหค้รบถว้นแลว้ส่ง
เร่ืองใหเ้จา้หนา้ท่ีของหน่วยงานสารบรรณกลางเพื่อส่งออก 

36. สมุดส่งหนงัสือ ใหจ้ดัทาํตามแบบท่ี ๑๖ ทา้ยระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดตามขอ้ใด 

 ก. เลขทะเบียน ใหล้งเลขทะเบียนหนงัสือส่ง 

 ข. ผูรั้บ ใหผู้รั้บหนงัสือลงช่ือท่ีสามารถอ่านออกได ้

 ค. วนัและเวลา ใหผู้รั้บหนงัสือลงวนั เดือน ปี และเวลาท่ีรับหนงัสือ 

 ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง. ถูกทุกขอ้ 

 อธิบาย ขอ้ ๔๘  สมุดส่งหนงัสือ ใหจ้ดัทาํตามแบบท่ี ๑๖ ทา้ยระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 

 ๔๘.๑ เลขทะเบียน ใหล้งเลขทะเบียนหนงัสือส่ง 

 ๔๘.๒ จาก ใหล้งตาํแหน่ง หรือช่ือส่วนราชการ หรือช่ือบุคคลท่ีเป็นเจา้ของหนงัสือ 

 ๔๘.๓ ถึง ใหล้งตาํแหน่งของผูท่ี้หนงัสือนั้นมีถึง หรือช่ือส่วนราชการ หรือช่ือบุคคลในกรณีท่ีไม่มีตาํแหน่ง 

 ๔๘.๔ หน่วยรับ ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีรับหนงัสือ 

 ๔๘.๕ ผูรั้บ ให้ผูรั้บหนงัสือลงช่ือท่ีสามารถอ่านออกได ้

 ๔๘.๖ วนัและเวลา ใหผู้รั้บหนงัสือลงวนั เดือน ปี และเวลาท่ีรับหนงัสือ 

 ๔๘.๗ หมายเหตุ ใหบ้นัทึกขอ้ความอ่ืนใด (ถา้มี) 
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37. การเก็บหนงัสือท่ีปฏิบติัยงัไม่เสร็จให้อยูใ่นความรับผิดชอบของเจา้ของเร่ืองโดยใหก้าํหนดวธีิการเก็บให้
เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบติังาน หมายถึงขอ้ใด 

 ก. การเก็บเม่ือปฏิบติัเสร็จแลว้   ข. การเก็บระหวา่งปฏิบติั 

 ค. การเก็บไวเ้พื่อใชใ้นการตรวจสอบ  ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ข. การเก็บระหวา่งปฏิบติั 

 อธิบาย ขอ้ ๕๓  การเก็บระหวา่งปฏิบติั คือ การเก็บหนงัสือท่ีปฏิบติัยงัไม่เสร็จให้อยูใ่นความรับผดิชอบของ
เจา้ของเร่ืองโดยใหก้าํหนดวิธีการเก็บใหเ้หมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบติังาน 

38. หนงัสือท่ีตอ้งเกบ็ไวต้ลอดไป ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใด  

 ก. ใหป้ระทบัตราคาํวา่ หา้มทาํลายดว้ยหมึกสีนํ้าเงิน ข. ใหป้ระทบัตราคาํวา่ หา้มทาํลายดว้ยหมึกสีแดง 

 ค. ใหป้ระทบัตราคาํวา่ หา้มทาํลายดว้ยหมึกสีเขียว ง. ใหป้ระทบัตราคาํวา่ หา้มทาํลายดว้ยหมึกสีดาํ 
ตอบ ข. ใหป้ระทบัตราคาํวา่ หา้มทาํลายดว้ยหมึกสีแดง 
 อธิบาย ขอ้ ๕๕  เม่ือไดรั้บเร่ืองจากเจา้ของเร่ืองตามขอ้ ๕๔ แลว้ ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบในการเก็บหนงัสือ
ปฏิบติัดงัน้ี 

 ๕๕.๑ ประทบัตรากาํหนดเก็บหนงัสือตามขอ้ ๗๓ ไวท่ี้มุมล่างดา้นขวาของกระดาษแผน่แรกของหนงัสือฉบบั
นั้น และลงลายมือช่ือยอ่กาํกบัตรา 
  ๕๕.๑.๑ หนงัสือท่ีตอ้งเก็บไวต้ลอดไป ใหป้ระทบัตราคาํวา่ หา้มทาํลายดว้ยหมึกสีแดง 

39. ลงทะเบียนหนงัสือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานตามแบบท่ี ๒๐ ทา้ยระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดตามขอ้ใด 

 ก. ลาํดบัท่ี ใหล้งเลขลาํดบัเร่ืองของหนงัสือท่ีเก็บ 

 ข. เลขทะเบียนรับ ใหล้งเลขทะเบียนรับของหนงัสือแต่ละฉบบั 

 ค. รหสัแฟ้ม ใหล้งหมายเลขลาํดบัหมู่ของการจดัแฟ้มเก็บหนงัสือ 

 ง .ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง .ถูกทุกขอ้ 

 อธิบาย ๕๕.๒ ลงทะเบียนหนงัสือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานตามแบบท่ี ๒๐ ทา้ยระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 

 ๕๕.๒.๑ ลาํดบัท่ี ใหล้งเลขลาํดบัเร่ืองของหนงัสือท่ีเก็บ 

 ๕๕.๒.๒ วนัเก็บ ใหล้งวนั เดือน ปีท่ีนาํหนงัสือนั้นเขา้ทะเบียนเก็บ 

 ๕๕.๒.๓ เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนรับของหนงัสือแต่ละฉบบั 

 ๕๕.๒.๔ ท่ี ใหล้งเลขท่ีของหนงัสือแต่ละฉบบั 

 ๕๕.๒.๕ เร่ือง ใหล้งช่ือเร่ืองของหนงัสือแต่ละฉบบั ในกรณีท่ีไม่มีช่ือเร่ืองใหล้งสรุปเร่ืองยอ่ 

 ๕๕.๒.๖ รหสัแฟ้ม ใหล้งหมายเลขลาํดบัหมู่ของการจดัแฟ้มเก็บหนงัสือ 

 ๕๕.๒.๗ กาํหนดเวลาเก็บ ใหล้งระยะเวลาการเก็บตามท่ีกาํหนดในตรากาํหนดเก็บหนงัสือตามขอ้ ๕๕.๑ 

 ๕๕.๒.๘ หมายเหตุ ใหบ้นัทึกขอ้ความอ่ืนใด (ถา้มี) 
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40. อายกุารเก็บหนงัสือ โดยปกติใหเ้ก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ีปี 

 ก. ไม่นอ้ยกวา่ ๘ ปี    ข. ไม่นอ้ยกวา่ ๙ ปี 

 ค. ไม่นอ้ยกวา่ ๑๐ ปี    ง. ไม่นอ้ยกวา่ ๑๒ ปี 

ตอบ ค. ไม่นอ้ยกวา่ ๑๐ปี 

 อธิบาย ขอ้ ๕๗  อายกุารเก็บหนงัสือ โดยปกติใหเ้ก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่ ๑๐ ปี 

41. หนงัสือท่ีตอ้งสงวนเป็นความลบั ใหป้ฏิบติัตามกฎหมายใด 

 ก. ระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ ข. ระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการ 

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

ตอบ ง. ขอ้ ก. และ ข. ถูก 

 อธิบาย ขอ้ ๕๗. 
 ๕๗.๑ หนงัสือท่ีตอ้งสงวนเป็นความลบั ใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ 
หรือระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการ 

42. หนงัสือท่ีไดป้ฏิบติังานเสร็จส้ินแลว้ และเป็นคู่สาํเนาท่ีมีตน้เร่ืองจะคน้ไดจ้ากท่ีอ่ืนใหเ้ก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ี ปี 

 ก. ไม่นอ้ยกวา่ ๓ ปี    ข. ไม่นอ้ยกวา่ ๔ ปี 

 ค. ไม่นอ้ยกวา่ ๕ ปี    ง. ไม่นอ้ยกวา่ ๖ ปี 

ตอบ ค. ไม่นอ้ยกวา่ ๕ ปี 

 อธิบาย ขอ้ ๕๗. 
 ๕๗.๔ หนงัสือท่ีไดป้ฏิบติังานเสร็จส้ินแลว้ และเป็นคู่สาํเนาท่ีมีตน้เร่ืองจะคน้ไดจ้ากท่ีอ่ืนใหเ้ก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 
๕ ปี 

43. หนงัสือท่ีเป็นเร่ืองธรรมดาสามญัซ่ึงไม่มีความสาํคญั และเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํเม่ือดาํเนินการแลว้เสร็จ
ใหเ้ก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ีปี 

 ก. ไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปี     ข. ไม่นอ้ยกวา่ ๒ ปี 

 ค. ไม่นอ้ยกวา่ ๓ ปี    ง. ไม่นอ้ยกวา่ ๔ ปี 

ตอบ ค. ไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปี 

 อธิบาย ขอ้ ๕๗. 
44. หนงัสือหรือเอกสารเก่ียวกบัการรับเงิน การจ่ายเงิน หรือการก่อหน้ีผกูพนัทางการเงินท่ีไม่เป็นหลกัฐานแห่งการ
ก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน เอกสารดงักล่าวแลว้เม่ือสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินตรวจสอบแลว้ไม่มีปัญหา และไม่
มีความจาํเป็นตอ้งใชป้ระกอบการตรวจสอบหรือเพื่อการใดๆ อีก ใหเ้ก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ีปี 

 ก. ไม่นอ้ยกวา่ ๓ ปี    ข. ไม่นอ้ยกวา่ ๔ ปี 

 ค. ไม่นอ้ยกวา่ ๕ ปี    ง. ไม่นอ้ยกวา่ ๖ ปี 

ตอบ ค. ไม่นอ้ยกวา่ ๕ ปี 

 อธิบาย ขอ้ ๕๗. 
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 ๕๗.๖ หนงัสือหรือเอกสารเก่ียวกบัการรับเงิน การจ่ายเงิน หรือการก่อหน้ีผกูพนัทางการเงินท่ีไม่เป็นหลกัฐาน
แห่งการก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงบัซ่ึงสิทธิในทางการเงินรวมถึงหนงัสือหรือเอกสารเก่ียวกบัการรับเงิน 
การจ่ายเงิน หรือการก่อหน้ีผกูพนัทางการเงินท่ีหมดความจาํเป็นในการใชเ้ป็นหลกัฐานแห่งการก่อ เปล่ียนแปลง โอน 
สงวน หรือระงบัซ่ึงสิทธิในทางการเงินเพราะไดมี้หนงัสือหรือเอกสารอ่ืนท่ีสามารถนาํมาใชอ้า้งอิงหรือทดแทน
หนงัสือหรือเอกสารดงักล่าวแลว้เม่ือสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินตรวจสอบแลว้ไม่มีปัญหา และไม่มีความ
จาํเป็นตอ้งใชป้ระกอบการตรวจสอบหรือเพื่อการใดๆ อีก ใหเ้ก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่ ๕ ปี 

45. หนงัสือเก่ียวกบัการเงิน ซ่ึงเห็นวา่ไม่มีความจาํเป็นตอ้งเก็บไวถึ้ง ๑๐ ปี หรือ ๕ ปี แลว้แต่กรณีใหท้าํความตกลง
กบัใคร 

 ก. คณะกรรมการ     ข. กระทรวงพาณิชย ์

 ค. กระทรวงการคลงั    ง. เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานสารบรรณกลาง 

ตอบ ค. กระทรวงการคลงั 

 อธิบาย ขอ้ ๕๗. 
 หนงัสือเก่ียวกบัการเงิน ซ่ึงเห็นวา่ไม่มีความจาํเป็นตอ้งเก็บไวถึ้ง ๑๐ ปี หรือ ๕ ปี แลว้แต่กรณีใหท้าํความตกลง
กบักระทรวงการคลงั 

46. ทุกปีปฏิทินใหส่้วนราชการจดัส่งหนงัสือท่ีมีอายคุรบก่ีปี นบัจากวนัท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนท่ีเก็บไว ้

 ก. ครบ ๑๕ ปี     ข. ครบ ๑๗ ปี 

 ค. ครบ ๒๐ ปี     ง. ครบ ๒๕ ปี 

ตอบ ค. ครบ ๒๐ ปี 

 อธิบาย ขอ้ ๕๘ทุกปีปฏิทินใหส่้วนราชการจดัส่งหนงัสือท่ีมีอายคุรบ ๒๐ ปี นบัจากวนัท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนท่ีเก็บไว ้ณ 
ส่วนราชการใด พร้อมทั้งบญัชีส่งมอบหนงัสือครบ ๒๐ ปี ใหส้าํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร ภายในวนัท่ี 
๓๑ มกราคม ของปีถดัไป เวน้แต่หนงัสือดงัต่อไปน้ี 

47. ใหส่้งมอบหนงัสือ ใหส้าํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร ภายในวนัท่ีใดของปีถดัไป เวน้แต่หนงัสือ
ดงัต่อไปน้ี 

 ก. ภายในวนัท่ี ๑ มกราคม ของปีถดัไป  ข. ภายในวนัท่ี ๑๕ มกราคม ของปีถดัไป 

 ค. ภายในวนัท่ี ๓๑ มกราคม ของปีถดัไป  ง. ภายในวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ของปีถดัไป 

ตอบ  ค. ภายในวนัท่ี ๓๑ มกราคม ของปีถดัไป 

 อธิบาย ตามขอ้ขา้งตน้ 

48. บญัชีส่งมอบหนงัสือครบ ๒๐ ปี ใหจ้ดัทาํตามแบบท่ี ๒๑ ทา้ยระเบียบโดยกรอกรายละเอียดตามขอ้ใด 

 ก. ช่ือบญัชีส่งมอบหนงัสือครบ ๒๐ ปี ประจาํปี ใหล้งตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีจดัทาํบญัชี 

 ข. วนัท่ี ใหล้งวนั เดือน ปีท่ีจดัทาํบญัชี 

 ค. ลงวนัท่ี ใหล้งวนั เดือน ปีของหนงัสือแต่ละฉบบั 

 ง .ถูกทุกขอ้ 
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ตอบ ง. ถูกทุกขอ้ 

 อธิบาย ขอ้ ๕๙บญัชีส่งมอบหนงัสือครบ ๒๐ ปี และบญัชีหนงัสือครบ ๒๐ ปีท่ีขอเก็บเอง อยา่งนอ้ยใหมี้
ตน้ฉบบัและสาํเนาคู่ฉบบั เพื่อใหส่้วนราชการผูม้อบและสาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรผูรั้บมอบยดึถือไว้
เป็นหลกัฐานฝ่ายละฉบบั 

 ๕๙.๑ บญัชีส่งมอบหนงัสือครบ ๒๐ ปี ใหจ้ดัทาํตามแบบท่ี ๒๑ ทา้ยระเบียบโดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 

 ๕๙.๑.๑ ช่ือบญัชีส่งมอบหนงัสือครบ ๒๐ ปี ประจาํปี ให้ลงตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีจดัทาํบญัชี 

 ๕๙.๑.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีจดัทาํบญัชี 

 ๕๙.๑.๓ วนัท่ี ใหล้งวนั เดือน ปีท่ีจดัทาํบญัชี 

 ๕๙.๑.๔ แผน่ท่ี ใหล้งเลขลาํดบัของแผน่บญัชี 

 ๕๙.๑.๕ ลาํดบัท่ี ใหล้งเลขลาํดบัเร่ืองของหนงัสือท่ีส่งมอบ 

 ๕๙.๑.๖ รหสัแฟ้ม ใหล้งหมายเลขลาํดบัหมู่ของการจดัแฟ้มเก็บหนงัสือ 

 ๕๙.๑.๗ ท่ี ใหล้งเลขท่ีของหนงัสือแต่ละฉบบั 

 ๕๙.๑.๘ ลงวนัท่ี ใหล้งวนั เดือน ปีของหนงัสือแต่ละฉบบั 

 ๕๙.๑.๙ เลขทะเบียนรับ ใหล้งเลขทะเบียนรับของหนงัสือแต่ละฉบบั 

 ๕๙.๑.๑๐ เร่ือง ใหล้งช่ือเร่ืองของหนงัสือแต่ละฉบบั ในกรณีท่ีไม่มีช่ือเร่ืองใหล้งสรุปเร่ืองยอ่ 

 ๕๙.๑.๑๑ หมายเหตุ ใหบ้นัทึกขอ้ความอ่ืนใด (ถา้มี) 
 ๕๙.๑.๑๒ ลงช่ือผูม้อบ ใหผู้ม้อบลงลายมือช่ือและวงเล็บช่ือและนามสกุลดว้ยตวับรรจงพร้อมทั้งลงตาํแหน่งของ
ผูม้อบ 

 ๕๙.๑.๑๓ ลงช่ือผูรั้บมอบ ให้ผูรั้บมอบลงลายมือช่ือและวงเล็บช่ือและนามสกุลดว้ยตวับรรจงพร้อมทั้งลง
ตาํแหน่งของผูรั้บมอบ 

 

49. การยมืหนงัสือระหวา่งส่วนราชการ ผูย้มืและผูอ้นุญาตให้ยมืตอ้งเป็นหวัหนา้ส่วนราชการระดบัใดข้ึนไป  
 ก. ระดบักรมกองข้ึนไป    ข. ระดบักรมข้ึนไป 

 ค. ระดบัแผนกข้ึนไป    ง .ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ก. ระดบักองข้ึนไป 

 อธิบาย ขอ้ ๖๒  การยมืหนงัสือท่ีส่งเก็บแลว้ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

 ๖๒.๑ ผูย้มืจะตอ้งแจง้ใหท้ราบวา่เร่ืองท่ียมืนั้นจะนาํไปใชใ้นราชการใด 

 ๖๒.๒ ผูย้มืจะตอ้งมอบหลกัฐานการยมืใหเ้จา้หนา้ท่ีเก็บ แลว้ลงช่ือรับเร่ืองท่ียมืไวใ้นบตัรยมืหนงัสือและให้
เจา้หนา้ท่ีเก็บรวบรวมหลกัฐานการยมื เรียงลาํดบัวนั เดือน ปีไวเ้พื่อติดตามทวงถาม ส่วนบตัรยมืหนงัสือนั้นใหเ้ก็บไว้
แทนท่ีหนงัสือท่ีถูกยมืไป 

 ๖๒.๓ การยมืหนงัสือระหวา่งส่วนราชการผูย้มืและผูอ้นุญาตใหย้มืตอ้งเป็นหวัหนา้ส่วนราชการระดบักองข้ึน
ไป หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
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 ๖๒.๔ การยมืหนงัสือภายในส่วนราชการเดียวกนั ผูย้มืและผูอ้นุญาตใหย้มืตอ้งเป็นหวัหนา้ส่วนราชการระดบั
แผนกข้ึนไป หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 

50. การยมืหนงัสือภายในส่วนราชการเดียวกนั ผูย้มืและผูอ้นุญาตใหย้มืตอ้งเป็นหวัหนา้ส่วนราชการระดบัใดข้ึนไป 

 ก. ระดบักรมกองข้ึนไป    ข. ระดบักรมข้ึนไป 

 ค. ระดบัแผนกข้ึนไป    ง .ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ค. ระดบัแผนกข้ึนไป 

 อธิบายตามขอ้ขา้งตน้ 

51. การใหบุ้คคลภายนอกยมืหนงัสือจะกระทาํมิได ้เวน้แต่จะใหดู้หรือคดัลอกหนงัสือทั้งน้ี จะตอ้งไดรั้บ 

อนุญาตจากหวัหนา้ส่วนราชการระดบัใดข้ึนไป หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายก่อน 

 ก. ระดบักรมกองข้ึนไป    ข. ระดบักรมข้ึนไป 

 ค. ระดบัแผนกข้ึนไป    ง .ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ก. ระดบักองข้ึนไป 

 อธิบาย ขอ้ ๖๕  การใหบุ้คคลภายนอกยมืหนงัสือจะกระทาํมิได ้เวน้แต่จะใหดู้หรือคดัลอกหนงัสือทั้งน้ี จะตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตจากหวัหนา้ส่วนราชการระดบักองข้ึนไป หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายก่อน 

52. ภายในก่ีวนั หลงัจากวนัส้ินปีปฏิทิน ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบในการเก็บหนงัสือสาํรวจหนงัสือท่ีครบกาํหนด
อายกุารเก็บในปีนั้น 

 ก. ภายใน ๓๐ วนั     ข. ภายใน ๔๕ วนั 

 ค. ภายใน ๖๐ วนั     ง. ภายใน ๙๐ วนั 

ตอบ ค. ภายใน ๖๐ วนั 

 อธิบาย ขอ้ ๖๖  ภายใน ๖๐ วนัหลงัจากวนัส้ินปีปฏิทิน ให้เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบในการเก็บหนงัสือสาํรวจ
หนงัสือท่ีครบกาํหนดอายกุารเก็บในปีนั้น ไม่วา่จะเป็นหนงัสือท่ีเก็บไวเ้องหรือท่ีฝากเก็บไวท่ี้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ 
กรมศิลปากร แลว้จดัทาํบญัชีหนงัสือขอทาํลายเสนอหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทาํลายหนงัสือ 

53. ใหห้วัหนา้ส่วนราชการระดบักรมแต่งตั้งคณะกรรมการทาํลายหนงัสือ ประกอบดว้ยประธานกรรมการ และ
กรรมการอีกอยา่งนอ้ยอีกก่ีคน 

 ก. อยา่งนอ้ยสองคน    ข. อยา่งนอ้ยสามคน 

 ค. อยา่งนอ้ยส่ีคน     ง. อยา่งนอ้ยหา้คน 

ตอบ ก. อยา่งนอ้ยสองคน 

 อธิบาย ขอ้ ๖๗  ให้หวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมแต่งตั้งคณะกรรมการทาํลายหนงัสือ ประกอบดว้ยประธาน
กรรมการ และกรรมการอีกอยา่งนอ้ยสองคน โดยปกติให้แต่งตั้งจากขา้ราชการพลเรือนหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 
ประเภทวชิาการ ระดบัปฏิบติัการ หรือประเภททัว่ไป ระดบัชาํนาญงาน ข้ึนไป หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
 ถา้ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หก้รรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทาํหนา้ท่ี
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ประธาน 

 มติของคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมาก ถา้กรรมการผูใ้ดไม่เห็นดว้ยใหท้าํบนัทึกความเห็นแยง้ไว ้

54. คณะกรรมการทาํลายหนงัสือ มีหนา้ท่ีตามขอ้ใด 

 ก. พิจารณาหนงัสือท่ีจะขอทาํลายตามบญัชีหนงัสือขอทาํลาย 

 ข. เสนอรายงานผลการพิจารณาพร้อมทั้งบนัทึกความเห็นแยง้ของคณะกรรมการ (ถา้มี) ต่อหวัหนา้ส่วนราชการ
ระดบักรมเพื่อพิจารณาสั่งการ 

 ค. ควบคุมการทาํลายหนงัสือซ่ึงผูมี้อาํนาจอนุมติัใหท้าํลายไดแ้ลว้ โดยการเผาหรือวธีิอ่ืนใดท่ีจะไม่ใหห้นงัสือ
นั้นอ่านเป็นเร่ืองได ้

 ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง. ถูกทุกขอ้ 

 อธิบาย ขอ้ ๖๘  คณะกรรมการทาํลายหนงัสือ มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

 ๖๘.๑ พิจารณาหนงัสือท่ีจะขอทาํลายตามบญัชีหนงัสือขอทาํลาย 

 ๖๘.๒ ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นวา่หนงัสือฉบบัใดไม่ควรทาํลาย และควรจะขยายเวลาการเก็บไว ้ให้
ลงความเห็นวา่จะขยายเวลาการเก็บไวถึ้งเม่ือใด ในช่อง การพิจารณาตามขอ้ ๖๖.๑๑ ของบญัชีหนงัสือขอทาํลาย แลว้
ใหแ้กไ้ขอายกุารเก็บหนงัสือในตรากาํหนดเก็บหนงัสือโดยใหป้ระธานกรรมการทาํลายหนงัสือลงลายมือช่ือกาํกบัการ
แกไ้ข 

 ๖๘.๓ ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นวา่หนงัสือเร่ืองใดควรใหท้าํลาย ใหก้รอกเคร่ืองหมายกากบาท (×) 

ลงในช่อง การพิจารณา ตามขอ้ ๖๖.๑๑ ของบญัชีหนงัสือขอทาํลาย 

 ๖๘.๔ เสนอรายงานผลการพิจารณาพร้อมทั้งบนัทึกความเห็นแยง้ของคณะกรรมการ (ถา้มี) ต่อหวัหนา้ส่วน
ราชการระดบักรมเพื่อพิจารณาสั่งการตามขอ้ ๖๙ 

 ๖๘.๕ ควบคุมการทาํลายหนงัสือซ่ึงผูมี้อาํนาจอนุมติัใหท้าํลายไดแ้ลว้ โดยการเผาหรือวธีิอ่ืนใดท่ีจะไม่ให้
หนงัสือนั้นอ่านเป็นเร่ืองได ้และเม่ือทาํลายเรียบร้อยแลว้ใหท้าํบนัทึกลงนามร่วมกนัเสนอผูมี้อาํนาจอนุมติัทราบ 

55. ใหห้น่วยงานใดพิจารณารายการในบญัชีหนงัสือขอทาํลายแลว้แจง้ใหส่้วนราชการท่ีส่งบญัชีหนงัสือทาํลาย
ทราบ 

 ก. กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร  ข. คณะกรรมการ 

 ค. ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง    ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ก. กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 

 อธิบาย ขอ้ ๗๐  ใหก้องจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในบญัชีหนงัสือขอทาํลายแลว้แจง้
ใหส่้วนราชการท่ีส่งบญัชีหนงัสือทาํลายทราบดงัน้ี 

 ๗๐.๑ ถา้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบดว้ย ใหแ้จง้ใหส่้วนราชการนั้นดาํเนินการทาํลาย
หนงัสือต่อไปได ้หากกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ไม่แจง้ใหท้ราบอยา่งใดภายในกาํหนดเวลา ๖๐ วนั นบั
แต่วนัท่ีส่วนราชการนั้นไดส่้งเร่ืองใหก้องจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร ใหถื้อวา่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม
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ศิลปากร ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ และใหส่้วนราชการทาํลายหนงัสือได ้

 ๗๐.๒ ถา้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นวา่หนงัสือฉบบัใดควรจะขยายเวลาการเก็บไวอ้ยา่งใดหรือ
ใหเ้ก็บไวต้ลอดไป ให้แจง้ให้ส่วนราชการนั้นทราบ และใหส่้วนราชการนั้นๆ ทาํการแกไ้ขตามท่ีกองจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร แจง้มา หากหนงัสือใดกองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร เห็นควรใหส่้งไปเก็บไวท่ี้กอง
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ก็ใหส่้วนราชการนั้น ๆ ปฏิบติัตาม 

 เพื่อประโยชน์ในการน้ี กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จะส่งเจา้หนา้ท่ีมาร่วมตรวจสอบหนงัสือของ
ส่วนราชการนั้นก็ได ้

56. ถา้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบดว้ย ใหแ้จง้ใหส่้วนราชการนั้นดาํเนินการทาํลายหนงัสือ
ต่อไปได ้หากกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ไม่แจง้ใหท้ราบอยา่งใดภายในกาํหนดเวลาใดใหส่้วนราชการ
ทาํลายหนงัสือได ้

 ก. กาํหนดเวลา ๓๐ วนั ข. กาํหนดเวลา ๔๕ วนั ค. กาํหนดเวลา ๖๐ วนั ง. กาํหนดเวลา ๙๐ วนั 

ตอบ    ค. กาํหนดเวลา ๖๐ วนั 

 อธิบาย ตามขอ้ขา้งตน้ 

57. ตราครุฑสาํหรับแบบพิมพ ์มีก่ีขนาด 

 ก. มี ๑ ขนาด  ข. มี ๒ ขนาด  ค. มี ๓ ขนาด  ง. มี ๔ ขนาด 

ตอบ ข. มี ๒ ขนาด 

 อธิบาย ขอ้ ๗๑  ตราครุฑสาํหรับแบบพิมพ ์ใหใ้ชต้ามแบบท่ี ๒๖ ทา้ยระเบียบ มี ๒ ขนาด 

58. ขอ้ใด ถูกตอ้งเก่ียวกบัขนาดตวัครุฑทั้ง ๒ ขนาด 
 ก. ขนาดตวัครุฑสูง ๒ เซนติเมตร และ ขนาดตวัครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร 
 ข. ขนาดตวัครุฑสูง ๓ เซนติเมตร และ ขนาดตวัครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร 
 ค. ขนาดตวัครุฑสูง ๔ เซนติเมตร และ ขนาดตวัครุฑสูง ๒.๐ เซนติเมตร 

 ง. ขนาดตวัครุฑสูง ๕ เซนติเมตร และ ขนาดตวัครุฑสูง ๒.๕ เซนติเมตร 

ตอบ ข.  ขนาดตวัครุฑสูง ๓ เซนติเมตร และ ขนาดตวัครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร 

 อธิบาย  ขอ้ ๗๑  ตราครุฑสาํหรับแบบพิมพ ์ใหใ้ชต้ามแบบท่ี ๒๖ ทา้ยระเบียบ มี ๒ ขนาด คือ 

 ๗๑.๑ ขนาดตวัครุฑสูง ๓ เซนติเมตร 

 ๗๑ ๒ ขนาดตวัครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร 

59. ตราช่ือส่วนราชการใหใ้ชต้ามแบบท่ี ๒๗ ทา้ยระเบียบ มีลกัษณะเป็นรูปวงกลมสองวงซอ้นกนั ตามขอ้ใด 

 ก. เส้นผา่ศูนยก์ลางวงนอก ๒.๕ เซนติเมตร วงใน ๒.๕ เซนติเมตร 

 ข. เส้นผา่ศูนยก์ลางวงนอก ๓.๕ เซนติเมตร วงใน ๓.๕ เซนติเมตร 

 ค. เส้นผา่ศูนยก์ลางวงนอก ๔.๕ เซนติเมตร วงใน ๓.๕ เซนติเมตร 

 ง. เส้นผา่ศูนยก์ลางวงนอก ๕.๕ เซนติเมตร วงใน ๔.๕ เซนติเมตร 

ตอบ ค. เส้นผา่ศูนยก์ลางวงนอก ๔.๕ เซนติเมตร วงใน ๓.๕ เซนติเมตร 
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 อธิบาย ขอ้ ๗๒  ตราช่ือส่วนราชการใหใ้ชต้ามแบบท่ี ๒๗ ทา้ยระเบียบ มีลกัษณะเป็นรูปวงกลมสองวงซอ้นกนั
เส้นผา่ศูนยก์ลางวงนอก ๔.๕ เซนติเมตร วงใน ๓.๕ เซนติเมตร ลอ้มครุฑตามขอ้ ๗๑.๑ ระหวา่งวงนอกและวงในมี
อกัษรไทยช่ือกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นกรมหรือจงัหวดัอยูข่อบล่างของ
ตรา 
60. ส่วนราชการใดท่ีมีการติดต่อกบัต่างประเทศ จะใหมี้ช่ือภาษาต่างประเทศเพิ่มข้ึนดว้ยก็ไดโ้ดยให้อกัษร ตามขอ้
ใด 

 ก. อกัษรไทยอยูข่อบบนและอกัษรโรมนัอยูข่อบนของตรา 
 ข. อกัษรไทยอยูข่อบล่างและอกัษรโรมนัอยูข่อบล่างของตรา 
 ค. อกัษรไทยและอกัษรโรมนัอยูต่รงกลางของตรา 
 ง. อกัษรไทยอยูข่อบบนและอกัษรโรมนัอยูข่อบล่างของตรา 
ตอบ ง. อกัษรไทยอยูข่อบบนและอกัษรโรมนัอยูข่อบล่างของตรา 
 อธิบาย ขอ้ ๗๒ 

 ส่วนราชการใดท่ีมีการติดต่อกบัต่างประเทศ จะใหมี้ช่ือภาษาต่างประเทศเพิ่มข้ึนดว้ยก็ไดโ้ดยให้อกัษรไทยอยู่
ขอบบนและอกัษรโรมนัอยูข่อบล่างของตรา 
61. ตรากาํหนดเก็บหนงัสือ คือ ตราท่ีใชป้ระทบับนหนงัสือเก็บ เพื่อใหท้ราบกาํหนดระยะเวลาการเก็บหนงัสือนั้น 

มีขนาดเท่าใด 

 ก. ขนาดไม่เล็กกวา่ตวัพิมพ ์๒๓ พอยท ์  ข. ขนาดไม่เล็กกวา่ตวัพิมพ ์๒๔ พอยท ์

 ค. ขนาดไม่เล็กกวา่ตวัพิมพ ์๒๕ พอยท ์  ง. ขนาดไม่เล็กกวา่ตวัพิมพ ์๒๖ พอยท ์

ตอบ ข. ขนาดไม่เล็กกวา่ตวัพิมพ ์๒๔ พอยท ์

 อธิบาย ขอ้ ๗๓  ตรากาํหนดเก็บหนงัสือ คือ ตราท่ีใชป้ระทบับนหนงัสือเก็บ เพื่อใหท้ราบกาํหนดระยะเวลาการ
เก็บหนงัสือนั้นมีคาํวา่ เก็บถึง พ.ศ. .... หรือคาํวา่ หา้มทาํลาย ขนาดไม่เล็กกวา่ตวัพิมพ ์๒๔ พอยท ์

62. มาตรฐานกระดาษโดยปกติใหใ้ชก้ระดาษปอนดข์าว นํ้าหนกั ๖๐ กรัมต่อตารางเมตร มีก่ีขนาด  
 ก. มี ๒ ขนาด  ข. มี ๓ ขนาด  ค. มี ๔ ขนาด  ง. มี ๕ ขนาด 

ตอบ ข. มี ๓ ขนาด 

 อธิบาย ขอ้ ๗๔  มาตรฐานกระดาษและซอง 

 ๗๔.๑ มาตรฐานกระดาษโดยปกติใหใ้ชก้ระดาษปอนดข์าว นํ้าหนกั ๖๐ กรัมต่อตารางเมตร มี ๓ ขนาด 

 ๗๔.๑.๑ ขนาดเอ ๔ หมายความวา่ ขนาด ๒๑๐ มิลลิเมตร × ๒๙๗ มิลลิเมตร 

 ๗๔.๑.๒ ขนาดเอ ๕ หมายความวา่ ขนาด ๑๔๘ มิลลิเมตร × ๒๑๐ มิลลิเมตร 

 ๗๔.๑.๓ ขนาดเอ ๘ หมายความวา่ ขนาด ๕๒ มิลลิเมตร × ๗๔ มิลลิเมตร 

63. มาตรฐานซอง โดยปกติใหใ้ชก้ระดาษสีขาวหรือสีนํ้าตาล นํ้าหนกัก่ีกรัมต่อตารางเมตร 

 ก. นํ้าหนกั ๕๐ กรัมต่อตารางเมตร   ข. นํ้าหนกั ๖๐ กรัมต่อตารางเมตร 

 ค. นํ้าหนกั ๗๐ กรัมต่อตารางเมตร   ง. นํ้าหนกั ๘๐ กรัมต่อตารางเมตร 
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ตอบ ง. นํ้าหนกั ๘๐ กรัมต่อตารางเมตร 

 อธิบาย ๗๔.๒ มาตรฐานซอง โดยปกติใหใ้ชก้ระดาษสีขาวหรือสีนํ้าตาล นํ้าหนกั ๘๐ กรัมต่อตารางเมตร 

64. มาตรฐานซอง โดยปกติใหใ้ชก้ระดาษสีขาวหรือสีนํ้าตาลซองขนาดซี ๔ ใหใ้ชก้ระดาษนํ้าหนกัก่ีกรัมต่อตาราง
เมตร 
 ก. นํ้าหนกั ๘๐ กรัมต่อตารางเมตร   ข. นํ้าหนกั ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร 

 ค. นํ้าหนกั ๑๒๐ กรัมต่อตารางเมตร   ง. นํ้าหนกั ๑๔๐ กรัมต่อตารางเมตร 

ตอบ ค. นํ้าหนกั ๑๒๐ กรัมต่อตารางเมตร 

65. มาตรฐานซอง ตามขอ้ 14. มีก่ีขนาด 

 ก. มี ๒ ขนาด  ข. มี ๓ ขนาด  ค. มี ๔ ขนาด  ง. มี ๕ ขนาด 

ตอบ ค. มี ๔ ขนาด 

 อธิบาย ตามขอ้ถดัไป 
 อธิบาย ๗๔.๒ มาตรฐานซอง โดยปกติใหใ้ชก้ระดาษสีขาวหรือสีนํ้าตาล นํ้าหนกั ๘๐ กรัมต่อตารางเมตร เวน้แต่
ซองขนาดซี ๔ ใหใ้ชก้ระดาษนํ้าหนกั ๑๒๐ กรัมต่อตารางเมตร มี ๔ ขนาด คือ 

 ๗๔.๒.๑ ขนาดซี ๔ หมายความวา่ ขนาด ๒๒๙ มิลลิเมตร × ๓๒๔ มิลลิเมตร 

 ๗๔.๒.๒ ขนาดซี ๕ หมายความวา่ ขนาด ๑๖๒ มิลลิเมตร × ๒๒๙ มิลลิเมตร 

 ๗๔.๒.๓ ขนาดซี ๖ หมายความวา่ ขนาด ๑๑๔ มิลลิเมตร × ๑๖๒ มิลลิเมตร 

 ๗๔.๒.๔ ขนาดดีแอล หมายความวา่ ขนาด ๑๑๐ มิลลิเมตร × ๒๒๐ มิลลิเมตร 

66. กระดาษตราครุฑ ใหใ้ชก้ระดาษขนาดเอ ๔ พิมพค์รุฑดว้ยหมึกสีใด 

 ก.  พิมพค์รุฑดว้ยหมึกสีแดง   ข. พิมพค์รุฑดว้ยหมึกสีนํ้าเงิน 

 ค. พิมพค์รุฑดว้ยหมึกสีดาํ    ง. พิมพค์รุฑดว้ยหมึกสีเขียว 

ตอบ ค. พิมพค์รุฑดว้ยหมึกสีดาํ 
 อธิบาย ขอ้ ๗๕  กระดาษตราครุฑ ใหใ้ชก้ระดาษขนาดเอ ๔ พิมพค์รุฑตามขอ้ ๗๑.๑ ดว้ยหมึกสีดาํหรือทาํเป็น
ครุฑดุน ท่ีก่ึงกลางส่วนบนของกระดาษ ตามแบบท่ี ๒๘ ทา้ยระเบียบ 

67. กระดาษบนัทึกขอ้ความ ใหใ้ชก้ระดาษขนาดเอ ๔ หรือขนาดเอ ๕ พิมพค์รุฑดว้ยหมึกสีดาํ ท่ีส่วนใด 

 ก. ท่ีมุมบนดา้นขวา    ข. ท่ีมุมบนดา้นซา้ย 

 ค. ท่ีก่ึงกลางส่วนบนของกระดาษ   ง. ท่ีก่ึงกลางส่วนล่างของกระดาษ 

ตอบ  ข. ท่ีมุมบนดา้นซา้ย 

 อธิบาย ขอ้ ๗๖  กระดาษบนัทึกขอ้ความ ใหใ้ชก้ระดาษขนาดเอ ๔ หรือขนาดเอ ๕ พิมพค์รุฑตามขอ้ ๗๑.๒ ดว้ย
หมึกสีดาํท่ีมุมบนดา้นซา้ย ตามแบบท่ี ๒๙ ทา้ยระเบียบ 

68. ซองหนงัสือ ใหพ้ิมพค์รุฑตามขอ้ ๗๑.๒ ดว้ยหมึกสีดาํท่ีส่วนใดของซอง 

 ก. มุมบนดา้นซา้ยของซอง    ข. มุมบนดา้นขวาของซอง 

 ค. ท่ีก่ึงกลางส่วนบนของกระดาษ   ง. ท่ีก่ึงกลางส่วนล่างของกระดาษ 
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ตอบ ก. มุมบนดา้นซา้ยของซอง 

 อธิบาย ขอ้ ๗๗  ซองหนงัสือ ใหพ้ิมพค์รุฑตามขอ้ ๗๑.๒ ดว้ยหมึกสีดาํท่ีมุมบนดา้นซา้ยของซอง 

 ๗๗.๑ ขนาดซี ๔ ใหส้าํหรับบรรจุหนงัสือกระดาษตราครุฑ โดยไม่ตอ้งพบั มีชนิดธรรมดาและขยายขา้ง 

 ๗๗.๒ ขนาดซี ๕ ใชส้าํหรับบรรจุหนงัสือกระดาษตราครุฑพบั ๒ 

 ๗๗.๓ ขนาดซี ๖ ใชส้าํหรับบรรจุหนงัสือกระดาษตราครุฑพบั ๔ 

 ๗๗.๔ ขนาดดีแอล ใชส้าํหรับบรรจุหนงัสือกระดาษตราครุฑพบั ๓ 

 ส่วนราชการใดมีความจาํเป็นตอ้งใชซ้องสาํหรับส่งทางไปรษณียอ์ากาศโดยเฉพาะ อาจใชซ้องพิเศษสาํหรับส่ง
ทางไปรษณียอ์ากาศและพิมพต์ราครุฑตามท่ีกล่าวขา้งตน้ไดโ้ดยอนุโลม 

69. ตรารับหนงัสือ คือ ตราท่ีใชป้ระทบับนหนงัสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนงัสือตามแบบท่ี ๑๒ ทา้ยระเบียบ มี
ลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ขนาดใด 

 ก. ขนาด ๑.๕ เซนติเมตร × ๓.๕ เซนติเมตร  ข. ขนาด ๑.๕ เซนติเมตร × ๔ เซนติเมตร 

 ค. ขนาด ๒.๕ เซนติเมตร × ๔.๕ เซนติเมตร  ง. ขนาด ๒.๕ เซนติเมตร × ๕ เซนติเมตร 

ตอบ ง. ขนาด ๒.๕ เซนติเมตร × ๕ เซนติเมตร 

 อธิบาย ขอ้ ๗๘  ตรารับหนงัสือ คือ ตราท่ีใชป้ระทบับนหนงัสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนงัสือตามแบบท่ี ๑๒ 
ทา้ยระเบียบ มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ขนาด ๒.๕ เซนติเมตร × ๕ เซนติเมตรมีช่ือส่วนราชการอยูต่อนบน 

70. ทะเบียนหนงัสือรับ ใชส้าํหรับลงรายการหนงัสือท่ีไดรั้บเขา้เป็นประจาํวนั โดยเรียงลาํดบัลงมาตามเวลาท่ีไดรั้บ
หนงัสือ มีขนาดเอ ๔ พิมพส์องหนา้ มีสองชนิด ตามขอ้ใด 

 ก. ชนิดเป็นโบชวัร์และชนิดเป็นแผน่ตามแบบท่ี ๑๒ ทา้ยระเบียบ 

 ข. ชนิดเป็นเล่มและชนิดเป็นแผน่ตามแบบท่ี ๑๓ ทา้ยระเบียบ 

 ค. ชนิดเป็นโบชวัร์และชนิดเป็นเล่มตามแบบท่ี ๑๓ ทา้ยระเบียบ 
 ง. ชนิดเป็นเล่มและชนิดเป็นแผน่ตามแบบท่ี ๑๒ ทา้ยระเบียบ 

ตอบ ข. ชนิดเป็นเล่มและชนิดเป็นแผน่ตามแบบท่ี ๑๓ ทา้ยระเบียบ 

 อธิบาย ขอ้ ๗๙  ทะเบียนหนงัสือรับ ใชส้าํหรับลงรายการหนงัสือท่ีไดรั้บเขา้เป็นประจาํวนั โดยเรียงลาํดบัลงมา
ตามเวลาท่ีไดรั้บหนงัสือ มีขนาดเอ ๔ พิมพส์องหนา้ มีสองชนิด คือ ชนิดเป็นเล่มและชนิดเป็นแผน่ตามแบบท่ี ๑๓ ทา้ย
ระเบียบ 

71. สมุดส่งหนงัสือ เป็นสมุดสาํหรับใชล้งรายการส่งหนงัสือ ใหมี้ขนาดตามขอ้ใด 

 ก. มีขนาดเอ ๔ พิมพส์องหนา้   ข. มีขนาดเอ ๕ พิมพส์องหนา้ 
 ค. มีขนาดเอ ๖ พิมพห์นา้เดียว   ง. มีขนาดเอ ๘ พิมพห์นา้เดียว 

ตอบ ข. มีขนาดเอ ๕ พิมพส์องหนา้ 
 อธิบาย ขอ้ ๘๑  สมุดส่งหนงัสือและใบรับหนงัสือ ใชส้าํหรับลงรายการละเอียดเก่ียวกบัการส่งหนงัสือโดยใหผู้ ้
นาํส่งถือกาํกบัไปกบัหนงัสือเพื่อใหผู้รั้บเซ็นรับแลว้รับกลบัคืนมา 
 ๘๑.๑ สมุดส่งหนงัสือ เป็นสมุดสาํหรับใชล้งรายการส่งหนงัสือ มีขนาดเอ ๕ พิมพส์องหนา้ ตามแบบท่ี ๑๖ ทา้ย
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ระเบียบ 

72. ใบรับหนงัสือ ใชส้าํหรับกาํกบัไปกบัหนงัสือท่ีนาํส่งโดยใหผู้รั้บเซ็นช่ือรับแลว้รับกลบัคืนมาใหมี้ขนาดตามขอ้
ใด 

 ก. มีขนาดเอ ๔ พิมพส์องหนา้   ข. มีขนาดเอ ๕ พิมพส์องหนา้ 
 ค. มีขนาดเอ ๖ พิมพห์นา้เดียว   ง. มีขนาดเอ ๘ พิมพห์นา้เดียว 

ตอบ ง. มีขนาดเอ ๘ พิมพห์นา้เดียว 

 อธิบาย ขอ้ ๘๑. 
 ๘๑.๒ ใบรับหนงัสือ ใชส้าํหรับกาํกบัไปกบัหนงัสือท่ีนาํส่งโดยใหผู้รั้บเซ็นช่ือรับแลว้รับกลบัคืนมา มีขนาดเอ 
๘ พิมพห์นา้เดียว ตามแบบท่ี ๑๗ ทา้ยระเบียบ 

73. บญัชีหนงัสือครบ ๒๕ ปี ท่ีขอเก็บเอง เป็นบญัชีท่ีใชล้งรายการหนงัสือท่ีมีอายคุรบ ๒๕ ปี ซ่ึงส่วนราชการนั้นมี
ความประสงคจ์ะเก็บไวเ้อง มีลกัษณะตามขอ้ใด 

 ก. มีลกัษณะเป็นแผน่ขนาดเอ ๔ พิมพส์องหนา้ตามแบบท่ี ๒๒ ทา้ยระเบียบ 

 ข. มีลกัษณะเป็นแผน่ขนาดเอ ๕ พิมพส์องหนา้ตามแบบท่ี ๒๒ ทา้ยระเบียบ 

 ค. มีลกัษณะเป็นเล่มขนาดเอ ๔ พิมพส์องหนา้ตามแบบท่ี ๒๒ ทา้ยระเบียบ 

 ง. มีลกัษณะเป็นเล่มขนาดเอ ๕ พิมพส์องหนา้ตามแบบท่ี ๒๒ ทา้ยระเบียบ 

ตอบ ก. มีลกัษณะเป็นแผน่ขนาดเอ ๔ พิมพส์องหนา้ตามแบบท่ี ๒๒ ทา้ยระเบียบ 

 อธิบาย ขอ้ ๘๖  บญัชีหนงัสือครบ ๒๕ ปี ท่ีขอเก็บเอง เป็นบญัชีท่ีใชล้งรายการหนงัสือท่ีมีอายคุรบ ๒๕ ปี ซ่ึง
ส่วนราชการนั้นมีความประสงคจ์ะเก็บไวเ้อง มีลกัษณะเป็นแผน่ขนาดเอ ๔ พิมพส์องหนา้ตามแบบท่ี ๒๒ ทา้ยระเบียบ 

74. บญัชีฝากหนงัสือ เป็นบญัชีท่ีใชล้งรายการหนงัสือท่ีส่วนราชการนาํฝากไวก้บักองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม
ศิลปากร มีลกัษณะ ตามขอ้ใด 

 ก. มีลกัษณะเป็นแผน่ขนาดเอ ๔ พิมพส์องหนา้ตามแบบท่ี ๒๓ ทา้ยระเบียบ 

 ข. มีลกัษณะเป็นแผน่ขนาดเอ ๕ พิมพส์องหนา้ตามแบบท่ี ๒๓ ทา้ยระเบียบ 

 ค. มีลกัษณะเป็นเล่มขนาดเอ ๔ พิมพส์องหนา้ตามแบบท่ี ๒๓ ทา้ยระเบียบ 

 ง. มีลกัษณะเป็นเล่มขนาดเอ ๕ พิมพส์องหนา้ตามแบบท่ี ๒๓ ทา้ยระเบียบ 

ตอบ ก. มีลกัษณะเป็นแผน่ขนาดเอ ๔ พิมพส์องหนา้ตามแบบท่ี ๒๓ ทา้ยระเบียบ 

 อธิบาย ขอ้ ๘๗  บญัชีฝากหนงัสือ เป็นบญัชีท่ีใชล้งรายการหนงัสือท่ีส่วนราชการนาํฝากไวก้บักองจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร มีลกัษณะเป็นแผน่ขนาดเอ ๔ พิมพส์องหนา้ ตามแบบท่ี ๒๓ ทา้ยระเบียบ 

75. บตัรยมืหนงัสือ ใชส้าํหรับเป็นหลกัฐานแทนหนงัสือท่ีให้ยมืไป มีลกัษณะ ตามขอ้ใด 

 ก. มีขนาดเอ ๔ พิมพห์นา้เดียว ตามแบบท่ี ๒๔ ทา้ยระเบียบ 

 ข. มีขนาดเอ ๔ พิมพส์องหนา้ ตามแบบท่ี ๒๔ ทา้ยระเบียบ 

 ค. มีขนาดเอ ๕ พมิพห์นา้เดียว ตามแบบท่ี ๒๔ ทา้ยระเบียบ 

 ง. มีขนาดเอ ๕ พิมพส์องเดียว ตามแบบท่ี ๒๔ ทา้ยระเบียบ 
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ตอบ ก. มีขนาดเอ ๔ พิมพห์นา้เดียว ตามแบบท่ี ๒๔ ทา้ยระเบียบ 

 อธิบาย ขอ้ ๘๘  บตัรยมืหนงัสือ ใชส้าํหรับเป็นหลกัฐานแทนหนงัสือท่ีใหย้มืไป มีขนาดเอ ๔ พิมพห์นา้เดียว 
ตามแบบท่ี ๒๔ ทา้ยระเบียบ 

76. ระเบียบน้ีประกาศ ณ วนัท่ีใด 

 ก. ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ข. ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 ค. ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๖ ง. ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 

ตอบ ข. ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

77. ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัใด 

 ก. ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ข. ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ค. ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ง. ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตอบ  ค. ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

------------------------ 
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วชิาภาษาไทย 

เจาะข้อสอบการอ่านจบัใจความ  

๑.   บุคคลในขอ้ใดไม่มีพื้นฐานในการอ่านจบัใจความ 
 ก.    ก่อนอ่านหนงัสือทุกคร้ังเก่งจะตอ้งศึกษาส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในหนงัสือ 
 ข.    นอ้ยไม่ชอบวรรณคดีไทยเม่ืออ่านเร่ืองพระอภยัมณีจึงไม่ค่อยเขา้ใจ 
 ค.    แดงอ่านเร่ืองลูกชาวนาไดอ้ยา่งรวดเร็วและเขา้ใจ เพราะเคยช่วยปู่ ทาํนา 
 ง.    นารีไดฉ้ายาวา่ หนอนหนงัสือ เพราะชอบอ่านหนงัสือเกือบทุกประเภท 
เฉลย  ข.   เพราะไม่มีพื้นฐานทางการอ่าน 
๒.   บุคคลในขอ้ใดสามารถอ่านจบัใจความเร่ืองแม่ศรีเรือนไดง่้ายท่ีสุด 
 ก.  ปู่ กบัยา่ของนิดชอบเล่าเร่ืองสมยัเด็ก ๆ ของท่านใหฟั้ง 
 ข.  หน่อยชอบทาํอาหารและขนมอบ เช่น คุกก้ี  เคก้ 
 ค.  หนูชอบเล่นหมอ้ขา้วหมอ้แกง 
 ง.   ยา่ดาไดรั้บการสอนเร่ืองการบา้นการเรือนจากคุณยา่ทวด 
เฉลย ง.  เพราะหมัน่ฝึกฝนสมํ่าเสมอ 
๓.   ขอ้ใดคือจุดมุ่งหมายของการอ่านจบัใจความ 
 ก.  เม่ืออ่านแลว้สามารถสรุปหรือยอ่เร่ืองได ้
 ข.  เม่ืออ่านแลว้สามารถปฏิบติัตามคาํสั่งและคาํแนะนาํได ้
 ค.  เม่ืออ่านแลว้สามารถคาดการณ์ และหาความจริงแสดงขอ้คิดเห็น 
 ง.  เม่ืออ่านแลว้สามารถจาํคาํประพนัธ์ชนิดต่าง ๆ ได ้
เฉลย ก.  ตอ้งสามารถสรุปหรือยอ่เร่ืองไดช้ดัเจน 
 

 
 
 
 
 
๔.  ขอ้ความน้ีกล่าวถึงสัตวช์นิดใด 
  ก.  นกพิราบสีเทา    ข.  นกพิราบสีชมพ ู
  ค.  นกพิราบสีขาว    ง.   นกพิราบพนัธ์ุใหม่ 
เฉลย ข.  นกพิราบสีชมพมีูถ่ินฐานอยู.่..... 

 นกพิราบสีชมพมีูถ่ินฐานอยูบ่นเกาะมอริตสัในทวปีแอฟริกา อาศยัอยูใ่นป่า  
ละเมาะ อาหารของพวกมนัคือ ดอกไม ้ผลไม ้และเมล็ดพืชเล็ก ๆ นกพิราบสีชมพมีู 
จาํนวนลดลงเป็นอยา่งมาก  เน่ืองมาจากการล่าของมนุษย ์ ปัจจุบนันกพิราบสีชมพมีูอยู ่
ในป่าประมาณ  ๒๕  ตวั และในสวนสัตวป์ระมาณ  ๒  ตวั 
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๕.  ขอ้ความน้ีกล่าวถึงส่ิงใดเป็นสาํคญั 
  ก.   อาหารของนกพิราบสีชมพู  ข.   ท่ีอยูอ่าศยัของนกพิราบสีชมพ ู
  ค.   ประวติัของนกพิราบสีชมพู  ง.   ปริมาณจาํนวนนกพิราบ 
เฉลย ค.  บรรทดัท่ี ๑ 
๖.  “...ป้าสมศรีเป็นแม่คา้ขายถ่าน  ร้านของแกเป็นหอ้งแถวสองหอ้งติดกนั  อยูต่ลาดริมคลอง 
 ห่างจากหอ้งแถวของฉนัไปเพียงร้อยกวา่เมตรเท่านั้นเอง...”   
 ขอ้ความใดเป็นใจความสาํคญั 
        ก.  อยูต่ลาดริมคลอง    ข.  ป้าสมศรีเป็นแม่คา้ขายถ่าน 
        ค.  ร้านของแกเป็นหอ้งแถวสองหอ้งติดกนั  
       ง.  ห่างจากหอ้งแถวของฉนัไปเพียงร้อยกวา่เมตร 
 เฉลย ข.  “...ป้าสมศรีเป็นแม่คา้ขายถ่าน .......... 
อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ  ๗ – ๑๐ 
“.....ตน้อากาเวมีข้ึนอยูท่ ัว่ไปในบริเวณท่ีมีภูมิอากาศแหง้แลง้ทางซีกโลกดา้นตะวนัตก  แต่มี มากเป็นอนัดบัหน่ึงใน
ประเทศเมก็ซิโก  ไปท่ีไหนท่ีไหนก็ไดพ้บ และมีอยูถึ่ง  ๒๐๐  กวา่พนัธ์ุ  เป็นพืชท่ีทนแดดทนลมไดดี้  แลว้ยงัมีหนา้ตา
น่ากลวัไม่นอ้ย  ส่วนใหญ่แลว้ตรงปลายใบจะมี หนามยาวแหลมเป๊ียบ  ไม่เท่านั้นตามขอบใบซ่ึงมีลกัษณะเหมือนกาบ
ยงัมีหนามแขง็เป็นรูปจะงอยแหลมเรียงรายอยูโ่ดยรอบ  ใบของอากาเวจะเป็นกอติดพื้นดิน (ลกัษณะโดยทัว่ไปของตน้
คลา้ยกบัตน้หางจระเขแ้ละตน้ศรนารายณ์มาก) เวลามีดอก ช่อดอกก็จะแทงข้ึนมาตรงกลางกอเลยทีเดียว  แทงข้ึนไปสูง
ราว  ๓-๖  เมตร  มีดอกเป็นกระจุก เร่ิมบานจากขา้งล่างข้ึนไปหาขา้งบนในดอกมีนํ้าหวานอร่อยเป็นท่ีช่ืนชอบของ
แมลงทะเลทราย…” 
 ๗.  ควรตั้งช่ือขอ้ความขา้งบนน้ีวา่อยา่งไร 
        ก.  อากาเว     ข.  พืชเมก็ซิโก   
        ค.  ประโยชน์ของพืช    ง.  คุณค่าพฤกษาชาติ 
 เฉลย ก.  บรรทดัท่ี 1 .... “.....ตน้อากาเวมีข้ึนอยูท่ ัว่ไปในบริเวณ...... 
๘.   พืชชนิดใดในประเทศไทยท่ีคลา้ยกบัตน้อากาเว 
        ก.  ตน้หางจระเข ้    ข.  ตน้ศรนารายณ์ 
        ค.  ตน้หนามรอบขอ้    ง.  ถูกทั้งขอ้ ก และ ข 
       เฉลย ง.  ใบของอากาเวจะเป็นกอติดพื้นดิน (ลกัษณะโดยทัว่ไปของตน้คลา้ยกบัตน้หางจระเขแ้ละตน้
ศรนารายณ์มาก)........ 
๙.   ขอ้ความใดกล่าวถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
        ก.  อากาเวเป็นพืชใหน้ํ้าหวาน   ข.  อากาเวชอบอากาศหนาวจดั 
        ค. อากาเวออกดอกคร้ังละดอก  ง.  ขอบใบอากาเวเหมือนกาบกลว้ย 
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 เฉลย ก. ...............เร่ิมบานจากขา้งล่างข้ึนไปหาขา้งบนในดอกมีนํ้าหวานอร่อยเป็นท่ีช่ืนชอบของแมลง
ทะเลทราย…” 
๑๐.   ชาวเมก็ซิกนัน่าจะสกดันํ้าหวานจากส่วนไหนของตน้อากาเว 
    ก.  ทุกส่วน     ข.  โคนตน้ 
  ค.  ช่อดอก     ง.  หนามแขง็ ๆ ท่ีขอบใบ 
 เฉลย ค.  .........ช่อดอกก็จะแทงข้ึนมาตรงกลางกอเลยทีเดียว  แทงข้ึนไปสูงราว  ๓-๖  เมตร  มีดอกเป็นกระจุก 
เร่ิมบานจากขา้งล่างข้ึนไปหาขา้งบนในดอกมีนํ้าหวานอร่อยเป็นท่ีช่ืนชอบของแมลงทะเลทราย…” 
๑๑.  โดยทัว่ไปประโยคใจความสาํคญัจะอยูส่่วนใดของยอ่หนา้ 
  ก. ตน้ยอ่หนา้    ข. กลางยอ่หนา้ 
 ค.  ส่วนทา้ยยอ่หนา้    ง. ตน้หรือทา้ยยอ่หนา้ 
 เฉลย ก. เพราะง่ายในการหา 
๑๒.  การอ่านจบัใจความและเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัสาํคญัขอ้ใด 
         ก.    รู้ศพัทม์าก    ข. มีสมาธิในการอ่าน 
 ค.  มีความมุ่งหมายใคร่รู้เร่ือง   ง. อ่านในใจโดยไม่ตอ้งเคล่ือนไหวริมฝีปาก 
 เฉลย  ก.  ยิง่เขา้ใจศพัทภ์าษาไทย ยิง่อ่านไดเ้ร็ว 
ค าช้ีแจง อ่านเร่ืองต่อไปน้ีแลว้ตอบคาํถามขอ้ ๑๓ - ๑๗ 
 โปรตีนเป็นสารอาหารท่ีมีความสาํคญัต่อการเจริญเติบโต โดยเฉพาะในระยะตั้งครรภ ์ ความตอ้งการของ
โปรตีนจะเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีระยะการใหน้มบุตรก็มีความตอ้งการโปรตีนดว้ย ขณะเดียวกนัเด็กท่ีอยูใ่นวยัท่ีกาํลงั
เจริญเติบโตจะมีความตอ้งการโปรตีนมากกวา่ผูใ้หญ่  ดงันั้น   อาหารท่ีมีโปรตีนสูงจึงเป็นอาหารท่ีควรไดรั้บ 
   อาหารท่ีมีโปรตีนสูง ไดแ้ก่ เน้ือสัตวต่์าง ๆ ไข่  นม  ถัว่เหลือง  เช่น  เน้ือไก่  เน้ือเป็ด  ปลาทู   เน้ือววัไม่ติดมนั 
จะมีโปรตีนประมาณ ๒๐ ต่อ ๑๐๐ กรัมของอาหาร ส่วนไข่จะมีโปรตีนประมาณ    ๑๓ กรัม ต่อ ๑๐๐ กรัมของอาหาร 
และถัว่เหลืองเป็นพืชท่ีมีโปรตีนสูงถึงร้อยละประมาณ ๓๔ 
       การกินอาหารท่ีมีโปรตีนสูง โดยเฉพาะคนท่ีอยูใ่นประเทศท่ีพฒันาแลว้ พบวา่ ไดรั้บโปรตีน  ปริมาณสูงกวา่
คนในประเทศท่ีกาํลงัพฒันา ซ่ึงคนส่วนใหญ่จะขาดอาหาร การไดรั้บโปรตีนสูง เกินไปจะไม่มีประโยชน์  ตรงกนัขา้ม
จะเพิ่มความเส่ียง เช่น อาจเป็นโรคอว้น  เน่ืองจากอาหารท่ีมีโปรตีนสูงมกัจะเป็นเน้ือสตัวติ์ดมนั  ถา้เป็นเด็กหรือทารก
ร่างกายไมส่ามารถท่ีจะปรับตวักบัปริมาณ  โปรตีนสูง ๆ  ท่ีกินเขา้ไป 
 การกินอาหารท่ีมีโปรตีนสูง จะทาํใหกิ้นอาหารอ่ืนไดน้อ้ยลง โอกาสท่ีจะทาํใหเ้กิดการขาด สารอาหารชนิด
อ่ืนเป็นไปไดสู้ง และการกินอาหารท่ีมีโปรตีนสูงทาํให้ร่างกายตอ้งกินแคลเซียมสูงดว้ย เพราะทาํใหร่้างกายเพิ่มการ
กาํจดัแคลเซียมออกจากร่างกาย 
 ดงันั้น การกินอาหารจึงควรมีโปรตีนในปริมาณท่ีพอเหมาะ 

                                                                         (ขวญัเรือน ปักษแ์รก เดือนสิงหาคม ๒๕๔๖) 
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๑๓.  ประโยคใจความสาํคญัของเร่ืองน้ีคือขอ้ใด 
 ก.   การกินอาหารท่ีมีโปรตีนสูงทาํใหอ่ิ้มเร็วข้ึน 
 ข.   ควรกินอาหารท่ีมีโปรตีนในปริมาณพอเหมาะ 
 ค.   โปรตีนเป็นสารอาหารท่ีมีความสาํคญัต่อการเจริญเติบโต 
 ง.   อาหารท่ีมีโปรตีนสูง ไดแ้ก่ เน้ือสัตวต่์าง ๆ ไข่ นม ถัว่เมล็ดแหง้ 

  เฉลย ค. .......โปรตีนเป็นสารอาหารท่ีมีความสาํคญัต่อการเจริญเติบโต......ยอ่หนา้ท่ี ๑ 
๑๔. ใจความสาํคญัของยอ่หนา้ท่ี ๔ คือขอ้ใด 

  ก.   ร่างกายเพิ่มการกาํจดัแคลเซียมไดม้ากข้ึน 
  ข.   โอกาสขาดสารอาหารชนิดอ่ืน ๆ เป็นไปไดสู้ง 
  ค.   การกินอาหารท่ีมีโปรตีนสูง จะทาํใหกิ้นอาหารอ่ืนไดน้อ้ยลง 
  ง.   การกินอาหารท่ีมีโปรตีนสูงทาํใหร่้างกายตอ้งกินแคลเซียมสูงดว้ย 
เฉลย ค.........ตน้ยอ่หนา้ท่ี ๔ การกินอาหารท่ีมีโปรตีนสูง จะทาํใหกิ้นอาหารอ่ืนไดน้อ้ยลง........ 

๑๕. ขอ้ใดเรียงลาํดบัจากเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
 ๑)  การกินอาหารจึงควรมีโปรตีนในปริมาณท่ีพอเหมาะ 
 ๒)  การกินอาหารท่ีมีโปรตีนสูง จะทาํใหกิ้นอาหารอ่ืนไดน้อ้ยลง 
 ๓)  การกินอาหารท่ีมีโปรตีนสูง ทาํใหร่้างกายตอ้งกินแคลเซียมสูงดว้ย 
 ๔)  การท่ีไดรั้บโปรตีนสูงเกินไปจะไม่มีประโยชน์ จะเพิ่มความเส่ียงอาจเป็นโรคอว้นได ้

  ก.   ๒  ๑  ๔  ๓ ข.   ๔  ๒  ๓  ๑    ค.   ๑  ๒  ๔  ๓    ง.   ๔  ๓  ๒  ๑ 
 เฉลย ข. ........เรียงตามยอ่หนา้ ๑-๔ 

๑๖. จากเน้ือความขา้งตน้ผูเ้ขียนมีจุดประสงคอ์ยา่งไร 
  ก.   แนะนาํ     ข.   ช้ีแจง     
  ค.   สั่งสอน     ง.   ใหข้อ้คิด 
เฉลย  ข.  ช้ีแจงอธิบาย 
           แนะนาํ=บอกส่ิงดี           สั่งสอน=บอกวา่อะไรดีหรือไม่ดี  ใหข้อ้คิด=มีคติเตือนใจ 

๑๗. ความคิดสาํคญัของเร่ืองน้ีคืออะไร 
  ก.   สตรีมีครรภค์วรทานอาหารประเภทโปรตีนมาก ๆ 
  ข.   ผูท่ี้อยูใ่นวยัเด็กควรทานอาหารประเภทโปรตีน 
  ค.   ผูท่ี้กินอาหารประเภทโปรตีนมากมีโอกาสเป็นโรคอว้น 
  ง.   โปรตีนเป็นสารอาหารท่ีมีความสาํคญัต่อการเจริญเติบโต 
 เฉลย   ง.  ยอ่หนา้ท่ี ๑ โปรตีนเป็นสารอาหารท่ีมีความสาํคญัต่อการเจริญเติบโต.... 
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อ่านบทความเร่ือง ผูกขวัญ แล้วตอบค าถามข้อ ๑๘–๒๐ 
 การรับขวญัหรือผกูขวญัท่ียงัพอมีผูป้ฏิบติักนัอยูบ่า้งนั้น คิดวา่ เป็นกิจกรรมแบบฉบบัท่ี น่าสนใจ และน่านิยม 
ควรแก่การปรับปรุงมาใชใ้หม่ใหก้วา้งขวางเหมาะสมกบักาลสมยั เพราะเป็นกิจกรรมท่ีใหคุ้ณค่าแก่ชีวติเสริม
สุขภาพจิตอยา่งดียิง่ โดยเฉพาะเสริมสุขภาพจิตและเสริมพฒันาการของเด็ก ๆ ผูใ้หญ่ใหค้วามรัก ความอบอุ่นแก่
ลูกหลาน นบัแต่เกิดจนส้ินวยัเรียนอนัเป็นพื้นฐานสาํคญั ของชีวติ  โอกาสท่ีเด็กจะมีปัญหาสุขภาพจิตจะนอ้ยเม่ือโตข้ึน  
การผกูขวญัทารกเม่ือแรกเกิดจะจด เวลาตกฟาก วนั เดือน ปีเกิดของทารกไว ้ คาํวา่ ขวญั ตามพจนานุกรมไทยฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน  หมายถึง ส่ิงหน่ึงท่ีไม่มีตวัตน (Unmatter) แต่ประจาํวนัอยูใ่นตวัคนทุกคน  ถา้ขวญัอยูก่บัตวัจะมี
ความสุข ไม่เป็นทุกข ์ไม่เจบ็ไข ้ ผูใ้หญ่รับขวญั หรือทาํขวญัใหเ้ด็กเม่ือใดบา้ง  เม่ือแรกเกิดได ้๓ วนั  เม่ือเกิดไดค้รบ
เดือน  เม่ือโกนจุก จะเห็นไดว้า่ผูใ้หญ่ใหค้วามสาํคญัแก่เด็กมาก โดยพอ่ประกาศตน ยอมรับต่อหนา้ผูค้น ณ ท่ีนั้นวา่ เขา
รับทารกเป็นลูกตอ้งรับผดิชอบเล้ียงดู 
 เม่ือทารกมีชีวติได ้ ๓  วนั  พ่อแม่ทาํขวญัอีกคร้ัง เรียกวา่  รับขวญัวนั ซ่ึงมีพิธีซบัซอ้นข้ึน ดว้ยการบอก
เจา้หนา้ท่ีจดัเคร่ืองบูชาและเคร่ืองสังเวย  ผกูขอ้มือดว้ยสายสิญจน์ และเม่ือทารกอาย ุ  ๑  เดือน จะทาํขวญัเดือน โดย
โกนผมไฟและไวจุ้ก  แกละ หรือโก๊ะ  ญาติมิตรมาแสดงความยนิดี มีพิธีพุทธเม่ือเจริญวยัข้ึน  จะซุกซนตามประสาเด็ก  
เด็กอาจพบส่ิงใดท่ีตกใจกลวั  เกิดอาการ ขวญัหนี หรือขวญัหาย  ผูใ้หญ่ก็จะปลอบขวญัเป็นคราว ๆ ไป หรือเป็นไขแ้ลว้
เกรงไขจ้ะกลบั จึงทาํพิธีผกูขวญัประกนัไว ้ ส่วนในพิธีโกนจุกซ่ึงเป็นพิธีใหญ่ทั้งพุทธ และพราหมณ์  เด็กจะไดรั้บ 
     การผกูขวญัอีกดว้ย  อนัเป็นการรับขวญัคร้ังสุดทา้ยในช่วงวยัเด็ก ก่อนจะเขา้สู่วยัรุ่น และวยัผูใ้หญ่  ต่อไป      
 การรับขวญัในโอกาสต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดช่วงวยัเด็ก เห็นวา่ น่าจะเป็นการเสริม  พฒันาการและ
เสริมสุขภาพจิตของเด็กเป็นอยา่งดี  แสดงใหเ้ห็นความเขา้ใจชีวติจิตใจเด็ก  เราไม่หวงัใหผู้ใ้หญ่ในปัจจุบนัรับขวญัเด็ก
ดงัตวัอยา่งท่ียกมาน้ีทุกประการ  เพียงใหป้ระยกุตภู์มิปัญญา  ผูใ้หญ่สมยัก่อนตามสมควรเท่านั้น 
       (จิตวทิยา กองสุขภาพจิต กรมการแพทย)์ 
๑๘.   ขอ้ใดท่ีมีลกัษณะเป็นขอ้คิดเห็น 
 ก. เม่ือทารกมีอายหุน่ึงเดือน จะทาํขวญัเดือนใหโ้ดยโกนผมไฟและไวจุ้ก 
 ข. หากเป็นไขห้นกั เม่ือหายแลว้เกรงไขก้ลบัจึงทาํพิธีผกูขวญัประกนัไว ้
 ค. เม่ือทารกมีชีวติอยูไ่ด ้๓ วนั พอ่แม่จะทาํขวญัให้อีกคร้ัง เรียกวา่ ทาํขวญัวนั 
 ง. การรับขวญัหรือผกูขวญัท่ียงัพอมีผูป้ฏิบติักนัอยูบ่า้งนั้น คิดวา่เป็นกิจกรรมแบบฉบบัท่ีน่าสนใจและน่านิยม 
เฉลย ง.   เพราะไม่ปรากฎในเน้ือเร่ือง 
๑๙.  ขอ้ใดมีลกัษณะเป็นขอ้เทจ็จริง 
 ก. การรับขวญัเด็กในโอกาสต่าง ๆ เห็นวา่ น่าจะเป็นการเสริมพฒันาการและเสริมสุขภาพจิตของเด็กเป็นอยา่งดี 
 ข. เราไม่หวงัให้ผูใ้หญ่ในปัจจุบนัน้ีรับขวญัเด็กดงักล่าวมาทุกประการ เพียงใหป้ระยกุตใ์ชต้ามสมควรเท่านั้น 
 ค. ในพิธีโกนจุกซ่ึงเป็นพิธีใหญ่ทั้งพุทธและพราหมณ์ เด็กไดรั้บการผกูขวญัอีก อนัเป็นการรับขวญัคร้ังสุดทา้ย
ในช่วงวยัเด็ก 
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 ง.การรับขวญัหรือผกูขวญัทาํใหม้องเห็นวา่ ผูใ้หญ่ไทยแต่โบราณนั้นให ้ความรัก ความอบอุ่นแก่ลูกหลานอยา่ง
ผสมผสานลึกซ้ึงตลอดช่วงวยัเด็ก 
เฉลย ค.   จากเน้ือเร่ือง........ส่วนในพิธีโกนจุกซ่ึงเป็นพิธีใหญ่ทั้งพุทธ และพราหมณ์  เด็กจะไดรั้บ 
     การผกูขวญัอีกดว้ย  อนัเป็นการรับขวญัคร้ังสุดทา้ยในช่วงวยัเด็ก ก่อนจะเขา้สู่วยัรุ่น และวยัผูใ้หญ่ ต่อไป   
๒๐.   ทารกท่ีมีอาย ุ ๓  วนั พ่อแม่จะทาํขวญัเรียกวา่อะไร 

 ก. การทาํขวญัวนั     ข. รับขวญัวนั 
 ค. รับขวญัไฟ     ง. รับขวญัลูก 
เฉลย ข.  ยอ่หนา้ท่ี ๒ .........เม่ือทารกมีชีวิตได ้ ๓  วนั  พ่อแม่ทาํขวญัอีกคร้ัง เรียกวา่  รับขวญัวนั....... 
อ่านข้อความต่อไปนี ้แล้วตอบค าถามข้อ  ๒๑  -   ๒๕ 
         ในสังคมผูช้าย  ผูช้ายใดไม่กินเหลา้เขาวา่ไม่เอาไหนหรือหนา้ตวัเมีย  เวลากินเหลา้ก็ตอ้งนัง่กนัอยูน่าน 
ๆ  ดว้ย   ใครขอตวักลบัก่อนก็วา่ไม่รักกนัจริงอีก   กติกาอนัน้ีไม่รู้ใครบญัญติั จึงเห็นไดว้า่คนไทยเวลากินเหลา้
กบัแกลม้เตม็โตะ๊ โซดาเป็นตบั เมากนันาน  กินกนัยดืใครกินนอ้ยก็ต่อวา่กนั  เพื่อนมาเยีย่มท่ีบา้นมีเงินหรือไม่มีเงินตอ้ง
มีเหลา้เล้ียงเพื่อน  และท่ีบา้นคนพอมีฐานะหน่อยจะทาํตูโ้ชว ์แทนท่ีจะโชวส่ิ์งดีใครเห็นเจริญหูเจริญตาสรรเสริญ
เจา้ของบา้นกลบัโชวเ์หลา้    ใครมีเหลา้ฝร่ังมากยีห่อ้กวา่รู้สึกโกเ้หลือเกิน 
๒๑.   จากขอ้ความน้ี  ใครลาํบากมากท่ีสุด 
       ก.  เพื่อนฝงู             ข.  สามี                   
 ค.  บุตร  ภรรยา                          ง.  ญาติพี่นอ้ง 
 เฉลย ค. จากประโยค.......ผูช้ายใดไม่กินเหลา้เขาวา่ไม่เอาไหนหรือหนา้ตวัเมีย ...... 
๒๒.   ใจความสาํคญัของขอ้ความน้ีคืออะไร 
       ก.  ผูช้ายทุกคนตอ้งด่ืมเหลา้                        ข.  ผูช้ายส่วนมากนิยมด่ืมเหลา้ 
       ค.  ใครด่ืมเหลา้คนนั้นโกม้าก                          ง.  เหลา้เป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับชีวติ 
 เฉลย ข.   จากประโยค....ในสังคมผูช้าย  ผูช้ายใดไม่กินเหลา้เขาวา่ไม่เอาไหนหรือหนา้ตวัเมีย.... 
๒๓.   ขอ้ความน้ีพดูถึงสังคมใด 
      ก.  สังคมไทย                                 ข.  สังคมฝร่ัง 
      ค.  สังคมชาวตะวนัออก                     ง.  สังคมทัว่ ๆ ไป 
 เฉลย ก.    จากประโยค....ในสังคมผูช้าย.... 
๒๔.   ถา้ผูช้ายคนใดไม่ด่ืมเหลา้  จะถูกสบประมาทวา่อยา่งไร 
      ก.  ข้ีขลาด                 ข.  กลวัเมีย               
              ค.  ไม่เอาไหน                   ง.  โง่ 
 เฉลย ค.    จากประโยค......ในสังคมผูช้ายผูช้ายใดไม่กินเหลา้เขาวา่ไม่เอาไหนหรือหนา้ตวัเมีย......  
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๒๕.   ลกัษณะใดท่ีแสดงถึงความ  “หนา้ใหญ่” 
      ก.  ทาํตูโ้ชวเ์หลา้ไวท่ี้หนา้บา้น                           ข.  เวลาด่ืมเหลา้ตอ้งนัง่นาน ๆ 
      ค.  เวลาด่ืมเหลา้ตอ้งมีกบัแกลม้บนโตะ๊                ง.  มีเงินหรือไม่มีตอ้งเล้ียงเหลา้เพื่อน 
 เฉลย ง.    จากประโยค.....เพื่อนมาเยีย่มท่ีบา้นมีเงินหรือไม่มีเงินตอ้งมีเหลา้เล้ียงเพื่อน.....  
อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้ว  ตอบค าถามข้อ  ๒๖ –๓๐ 
          “ฝร่ังนะดูถูกชาวตะวนัออก   เพราะคิดวา่คนไม่รู้ภาษาอนัศิวไิลซ์  ความจริงพวกเขาแหละรู้ภาษาตวัเอง    ไม่รู้
ภาษาอ่ืนเลย     แลว้จะคิดวา่ตวัเองมีอารยธรรมสูงกวา่ชาติอ่ืนไดอ้ยา่งไร  คนตะวนัออกเสียอีกมกัรู้ขนบธรรมเนียมคน
ตะวนัตก    แต่คนตะวนัตกไม่ค่อยรู้ขนบธรรมเนียมตะวนัออก”       (จากเร่ือง  โสมส่องแสง  ของ  ทมยนัตี) 
๒๖.   “ชาวตะวนัออก”  หมายถึงประเทศใด 
      ก.  รัสเซีย                ข.  อิสราเอล                 
 ค.  ไทย                    ง.  เมก็ซิโก 
 เฉลย ค.  ไทยอยูทิ่ศตะวนัออก 
๒๗.    “ศิวไิลซ์”  หมายถึงอะไร  
       ก.  ความแปลกใหม่                     ข.  ความยิง่ใหญ่ 
     ค.  ความสวยงาม                     ง.  ความเจริญ 
 เฉลย ง. เจริญรุ่งเรือง 
๒๘.    ผูเ้ขียนขอ้ความน้ีมีจุดประสงคใ์ด 
       ก.  ก่นประณาม                  ข.  แนะนาํ            
              ค.  ช้ีใหเ้ห็น                  ง.  แกต้วั 
 เฉลย ค. ฝร่ังนะดูถูกชาวตะวนัออก   เพราะคิดวา่คนไม่รู้ภาษาอนัศิวไิลซ์......เป็นการช้ีใหเ้ห็น   
๒๙.   เม่ือไดอ่้านขอ้ความน้ี  นกัเรียนรู้สึกอยา่งไร 
     ก.  เกลียดฝร่ัง                   ข.  ภูมิใจในชาติตะวนัออก 
      ค.  ดูถูกตนเอง                    ง.  ฮึกเหิม 
 เฉลย ข.  จากประโยค.....คนตะวนัออกเสียอีกมกัรู้ขนบธรรมเนียมคนตะวนัตก..... 
๓0.    เหตุใดฝร่ังจึงดูถูกชาวตะวนัออก 
      ก.  คิดวา่ชาวตะวนัออกไม่รู้ภาษาของเขา                  ข.  คิดวา่ชาวตะวนัออกป่าเถ่ือน 
        ค.  คิดวา่ชาวตะวนัออกรู้แต่เร่ืองในชาติของตนเอง     ง.  คิดวา่ชาวตะวนัออกดอ้ยพฒันา 
 เฉลย  ก.  จากประโยค....ฝร่ังนะดูถูกชาวตะวนัออก   เพราะคิดวา่คนไม่รู้ภาษาอนัศิวไิลซ์..... 
๓๑.  ใจความสาํคญัของเร่ืองคืออะไร 

ก. ขอ้ความทั้งหมดในแต่ละยอ่หนา้  
ข. ขอ้ความท่ีมีสาระหลายอยา่งในแต่ละยอ่หนา้ 
ค. ขอ้ความท่ีมีสาระคลุมขอ้ความทั้งหมดในยอ่หนา้ 



คู่มือสอบภาค ก.ความรูค้วามสามารถทัว่ไปและกฏหมายทอ้งถิน่ 198 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ง. ขอ้ความท่ีมีสาระคลุมขอ้ความทั้งหมดของทุกยอ่หนา้ 
เฉลย ง    ครอบคลุมท่ีสุด 

๓๒.  ใจความสาํคญัในแต่ละยอ่หนา้  มกัปรากฏอยูใ่นลกัษณะใดมากท่ีสุด 
 ก. ถอ้ยคาํ     ข. ประโยค 
 ค. สาํนวนโวหารต่าง ๆ    ง. ทั้งถอ้ยคาํ  ประโยคและสาํนวนโวหารต่าง ๆ 

เฉลย ข  ตอ้งมีประธานเสมอ 
๓๓.  ใจความสาํคญัของเร่ือง  เราจะพบไดใ้นส่วนใดของเร่ือง 
 ก. ตอนตน้ของเร่ือง    ข. ตอนทา้ยของเร่ือง 
 ค. ตอนกลางของเร่ือง    ง. ทั้งตอนตน้ ตอนกลาง และตอนทา้ยของเร่ือง 

เฉลย ง   ตอนตน้  ตอนกลาง  ตอนทา้ย 
อ่านข้อความต่อไปนี ้ แล้วตอบค าถามข้อ  ๓๔ – ๓๗ 

 การอบรมสั่งสอนลูกท่ีเคร่งครัดมากมายเกินไป  ก็อาจเป็นผลร้ายไดเ้หมือนกนั   เพราะฉะนั้นวธีิเล้ียงลูกท่ีดีก็
คือ  เดินตามทางสายกลาง  อยา่ใหตึ้งหรือหยอ่นเกินไป  ควรเปิดโอกาสใหเ้ด็กหรือลูกไดใ้ชค้วามคิดไดท้ดลอง  ไดมี้
ประสบการณ์ต่าง ๆ ไดรู้้วธีิช่วยตวัเอง  ไดฝึ้กแกปั้ญหาของตวัเองใหม้าก  ส่วนท่ีจะควบคุมกนัควรเป็นเร่ืองกรอบของ
กฎหมายและศีลธรรมเท่านั้น 
  การเสริมให้เขาไดท้าํกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ท่ีเขาพอใจใหม้าก  ยอ่มดีกวา่การตั้งแต่ขอ้หา้ม  หรือการใหท้าํ
ตามคาํสั่งแต่ฝ่ายเดียว 
๓๔.  จากขอ้ความท่ีอ่านกล่าวถึงวธีิการอบรมบุตรท่ีดีคือขอ้ใด 
 ก. สอนใหรู้้จกัตนเอง    ข. สอนใหมี้ประสบการณ์ 
 ค. สอนใหอ้ยูใ่นกรอบศีลธรรม   ง. อยา่บงัคบัและตามใจเกินไป 
  เฉลย ง   จากประโยค.......การเสริมให้เขาไดท้าํกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ท่ีเขาพอใจใหม้าก  ยอ่มดีกวา่การ
ตั้งแต่ขอ้หา้ม  หรือการใหท้าํตามคาํสั่งแต่ฝ่ายเดียว 
๓๕. ใจความสาํคญัของขอ้ความท่ีอ่านคือขอ้ใด 

ก. การอบรมสั่งสอนเด็ก ๆ  ควรควบคุมเฉพาะกรอบแห่งกฎหมายและศีลธรรมเท่านั้น 
ข. การอบรมสั่งสอนเด็ก ๆ ตอ้งมีความยดืหยุน่และปลูกฝังในเร่ืองของคุณธรรม 
ค. การดูแลบุตรหลานควรเดินสายกลางเพราะเด็กสมยัน้ีมีอิสระทางความคิด 
ง. การปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กเป็นเร่ืองสาํคญัมากกวา่เร่ืองอ่ืน ๆ  

 เฉลย ข. จากประโยค......ส่วนท่ีจะควบคุมกนัควรเป็นเร่ืองกรอบของกฎหมายและศีลธรรมเท่านั้น 
๓๖.  “ การเสริมให้เขาทาํกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ท่ีเขาพอใจ“ จากขอ้ความน้ีน่าจะหมายถึงอะไร 
 ก. การตกปลา     ข. การเล่นเกมตวัต่อ 
 ค. การเล่มเกมคอมพิวเตอร์   ง. การทาํตนเป็นหนอนหนงัสือ 

เฉลย ข    เพราะไดใ้ชส้มอง 
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๓๗.  “ เดินตามทางสายกลาง  อยา่ใหตึ้งหรือหยอ่นเกินไป “  ขอ้ใดเหมาะสาํหรับความคิดดงักล่าว 
 ก. บงัคบัใหท้าํการบา้น    ข. ใหอิ้สระในการคบเพื่อน 
 ค. ปล่อยใหคิ้ดวา่จะวาดภาพอะไร   ง. ใหต้ดัสินใจเลือกชมรายการโทรทศัน์ 

เฉลย ค    ตวัเลือกเหมาะสมท่ีสุด 
อ่านเร่ืองต่อไปนี ้ แล้วตอบค าถามข้อ ๓๘  -  ๔๑ 
 เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด  เม่ือมีการประชุมหลายบริษทั  เขาเสิร์ฟนํ้าขิงร้อนแทนเคร่ืองด่ืม
อยา่งอ่ืน  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมพอใจท่ีจะด่ืมมาก  เพราะนํ้าขิงเป็นยอดสมุนไพรบาํรุงสุขภาพอนามยั  นอกจากนํ้าขิงจะด่ืม
สดช่ืนแลว้  ยงัคุมธาตุของร่างกาย  ขบัลม  แกท้อ้งเฟ้อเรอเปร้ียวไดอี้กดว้ย 
๓๘. สารท่ีไดอ่้านเป็นสารประเภทใด 
 ก. ใหข้อ้คิด     ข. เชิญชวน 
 ค. ใหค้วามรู้     ง. ใหค้วามเพลิดเพลิน 

เฉลย ข   เพราะเป็นการใหท้าํตาม 
๓๙.  จากเร่ืองท่ีไดอ่้าน  ขอ้ใดเป็นขอ้คิดเห็น 
 ก. เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด ข. ในการประชุมมีการเสิร์ฟเคร่ืองด่ืม 
 ค. นํ้าขิงเป็นเคร่ืองด่ืมชนิดร้อน   ง. นํ้าขิงมีผลต่อสุขภาพ 

เฉลย ก   เพราะไม่ปรากฎในเน้ือเร่ือง 
๔0.  “ คุมธาตุ“ หมายความวา่อยา่งไร 

ก. ดูแลผวิพรรณ  หนา้ตา  เลือดลม  
ข. คุมแรงธาตุท่ีอยูใ่นร่างกายให้เป็นปกติ 
ค. ทาํใหธ้าตุทั้งส่ีในร่างกายเป็นปกติอยา่งสมํ่าเสมอ 
ง. คุม  ดูแล  รักษาใหร้ะบบต่าง ๆ ในร่างกายทุกระบบมีพลงั 
เฉลย ค. ทาํใหธ้าตุทั้งส่ีในร่างกายเป็นปกติอยา่งสมํ่าเสมอ 

๔๑. ใจความสาํคญัของขอ้ความท่ีไดอ่้าน  คือขอ้ใด 
ก. เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ  เพื่อความแขง็แรงของร่างกายคือนํ้าขิง 
ข. ขิงช่วยใหสุ้ขภาพสมบูรณ์  ร่างกายสดช่ืน  ในการประชุมมกัจะใชก้นั 
ค. นํ้าขิงร้อน ๆ ช่วยทาํใหสุ้ขภาพสมบูรณ์ร่างกายสดช่ืน  มีผูนิ้ยมใชก้นัแพร่หลาย 
ง. เคร่ืองด่ืมท่ีสามารถคุมธาตุของร่างกาย  ขบัลม  แกท้อ้งเฟ้อเรอเปร้ียว  คือนํ้าขิงเท่านั้น 
เฉลย ค   นํ้าขิงร้อน ๆ ช่วยทาํใหสุ้ขภาพสมบูรณ์ร่างกายสดช่ืน  มีผูนิ้ยมใชก้นัแพร่หลาย 

อ่านข้อความต่อไปนี ้ แล้วตอบค าถามข้อ ๔๒ – ๔๓ 
 นอกจากงาน  paper pab  แลว้  ศิริวรรณก็รับงานพิเศษเดินแฟชัน่ถ่ายภาพปก  แสดงมิวสิควดีีโอ  คาราโอเกะ
และแสดงละครเร่ืองสั้น ๆ  จากระยะเวลาท่ีทาํงานเหล่านั้น  ศิริวรรณไดเ้ก็บออมจนซ้ือบา้นหน่ึงหลงัราคาราว  8  แสน
บาท  ซ่ึงเป็นเงินช้ินแรกท่ีเธอภูมิใจ 



คู่มือสอบภาค ก.ความรูค้วามสามารถทัว่ไปและกฏหมายทอ้งถิน่ 200 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 “ ท่ีซ้ือบา้นเพราะอยากจะสร้างฐานะใหก้บัตนเอง  และตอ้งการท่ีทางสาํหรับทาํงาน  ไม่อยากใหใ้ครพดูวา่  
พอเขา้วงการบนัเทิงก็มีเงินซ้ือบา้น  ใจจริงแลว้อยากทาํงานศิลปะมากกวา่  ส่วนงานอ่ืนรับเป็นงานพิเศษ  หากมีเวลาก็
จะทาํแต่ไม่ไดว้ิง่ออกไปหางาน  อยากทาํอะไรสักอยา่งให้ดีท่ีสุด  หากจะใหไ้ปเป็นนกัแสดง  คิดวา่ตนเองไม่เหมาะค่ะ  
ยงัตอ้งเรียนรู้อีกแยะ “ 
๔๒.  สาระสาํคญัของขอ้ความน้ีคืออะไร 
 ก. อาชีพของศิริวรรณ    ข. การดาํเนินชีวิตของศิริวรรณ 
 ค. บา้นของศิริวรรณ    ง. งานศิลปะของศิริวรรณ 
 เฉลย ข   การดาํเนินชีวติของศิริวรรณ 
๔๓.  “  หากจะใหไ้ปเป็นนกัแสดง  คิดวา่ตนเองไม่เหมาะค่ะ  ยงัตอ้งเรียนรู้อีกแยะ “  ขอ้ความน้ี   
 แสดงวา่ผูพ้ดูเป็นคนอยา่งไร 
 ก. ถ่อมตน     ข. เกียจคร้าน 
 ค. รู้จกัพอ     ง. ไม่ชอบเป็นนกัแสดง 
 เฉลย ก   ถ่อมตน  ระวงัตวั 
อ่านนิทานต่อไปนี ้ แล้วตอบค าถามข้อ   ๔๔  - ๔๗ 
 สุนขัจ้ิงจอกตวัหน่ึงมองเห็นพวงองุ่นผลงาม ๆ บนตน้ 
 “ ดูน่ากินแฮะ“ มนัวา่ 
 “ ฉนัอยากกินมนัเสียแลว้  แต่มนัอยูสู่งเกินไปสาํหรับฉนั  ฉนัตอ้งพยายามกระโดดข้ึนไปกินใหไ้ด ้“  มนัจึง
กระโดดแลว้กระโดดอีกหลายคร้ัง  แต่ก็ไม่สามารถจะกระโดดงบัถึงผลองุ่นได ้
ดงันั้น  มนัจึงวา่ 
 “ ฉนัเพิ่งเห็นเด๋ียวน้ีเองวา่  ผลองุ่นนั้นเขียวยงัดิบอยู ่ มนัคงไม่หวานแน่  แลว้ฉนัก็ไม่ชอบองุ่นดิบ ๆ ดว้ย  มนั
คงเปร้ียวจ๊ีด  ฉนัไม่อยากกินแลว้ “ 
 มนัผละจากผลองุ่นมาโดยไม่ไดอ้ะไร  แต่มนัรู้ดีวา่แทจ้ริงแลว้  ผลองุ่นนั้นสุกอร่อยมาก  ท่ีมนัออกปากวา่  ผล
องุ่นนั้นเปร้ียวก็เพราะมนักระโดดกินไม่ถึงต่างหาก 
๔๔.  จากเร่ืองท่ีอ่านกล่าวถึงใคร 
 ก. ผลองุ่น     ข. สุนขัจ้ิงจอก 
 ค. ความพยายาม     ง. การกระทาํไม่สาํเร็จ 

เฉลย ข  จากตน้เร่ือง.......สุนขัจ้ิงจอกตวัหน่ึงมองเห็นพวงองุ่นผลงาม ๆ บนตน้.... 
๔๕.  จากเร่ืองท่ีอ่านกล่าวถึงอะไร 

ก. สุนขัจ้ิงจอกอยากกินผลองุ่น   
ข. สุนขัจ้ิงจอกมองเห็นผลองุ่นงาม ๆ 
ค. สุนขัจ้ิงจอกพยายามกินผลองุ่นแต่ไม่สาํเร็จ จึงปลอบตวัเองวา่องุ่นเปร้ียว 
ง. สุนขัจ้ิงจอกกินผลองุ่นไม่ไดเพราะอยูสู่งเกินไป  มนัพยายามแลว้พยามเล่าแต่ไม่สาํเร็จ 
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เฉลย ค   สุนขัจ้ิงจอกพยายามกินผลองุ่นแต่ไม่สาํเร็จ จึงปลอบตวัเองวา่องุ่นเปร้ียว 
๔๖.  การกระทาํของสุนขัจ้ิงจอกขา้งตน้  ถา้จะตั้งช่ือเร่ือง  ควรเลือกเร่ืองใด 
 ก. สุนขักบัผลองุ่น    ข. องุ่นเปร้ียวไม่น่ากิน 
 ค. สุนขัจ้ิงจอกกบัองุ่นดิบ    ง. สุนขัจ้ิงจอกกบัผลองุ่น 

เฉลย ง   จากประโยค.....มนัผละจากผลองุ่นมาโดยไม่ไดอ้ะไร  แต่มนัรู้ดีวา่แทจ้ริงแลว้  ผลองุ่นนั้นสุก
อร่อยมาก  ท่ีมนัออกปากวา่  ผลองุ่นนั้นเปร้ียวก็เพราะมนักระโดดกินไม่ถึงต่างหาก 

๔๗.  ใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่านคือขอ้ใด 
ก. สุนขัจ้ิงจอกตวัหน่ึงมองเห็นพวงองุ่นแลว้กระโดดงบั 
ข. สุนขัจ้ิงจอกคิดไดว้า่  ผลองุ่นนั้นเขียวดิบไม่น่ากิน  มนัจึงเดินหนีไป 
ค. สุนขัจ้ิงจอกอยากกินองุ่นท่ีสุก  มนักระโดดกินไม่ถึง  จึงบอกวา่องุ่นดิบ 
ง. สุนขัจ้ิงจอกรู้วา่ตวัเองไม่ชอบผลองุ่นดิบ ๆ น้ีเลย  เพราะมนัเป้ียวแจ๊ด 

เฉลย ง   สุนขัจ้ิงจอกรู้วา่ตวัเองไม่ชอบผลองุ่นดิบ ๆ น้ีเลย  เพราะมนัเป้ียวแจด๊ 
อ่านเร่ืองต่อไปนี ้ แล้วตอบค าถามข้อ  ๔๘ – ๔๙ 
 ณ  กรุงพาราณสี  มีแม่นํ้าสายหน่ึงอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยปลา  ชาวบา้นไดพ้ากนัเอาลอบไปดกัไวท่ี้ซอกหว้ยเพื่อ
จบัปลา  พวกปลากาํลงัระเริงนํ้า  จึงหลงเขา้ไปในลอบเป็นจาํนวนมาก  “ เราจะทาํอยา่งไรจึงจะออกได ้“  ปลาหวัหนา้
ปรึกษากนั  “ เราช่วยกนัออกแรงพร้อม ๆ กนัดีกวา่  “ 
 ปลาตวัหน่ึงใหค้วามเห็น  มีปลาหลายตวัเห็นดว้ย  จึงช่วยกนัด้ินออกแรงจนสุดแรงเกิด  แต่ลอบยงัเป็นปกติดี
อยู ่ ทาํใหฝ้งูปลาอ่อนใจ  ไม่สามารถจะออกจากลอบได ้
 ขณะนั้นมีงูกินปลาตวัหน่ึงเล้ือยมา  เห็นปลาอยูใ่นลอบเป็นจาํนวนมาก  จึงคิดวา่ “ เราพบอาหารอนัโอชารส
แลว้  เราไม่ตอ้งไปหากินท่ีไหน  เราเขา้ไปกินปลาในลอบน้ีดีกวา่  แลว้ก็เล้ือยเขา้ไปในลอบ  ฝงูปลาเห็นงูกินปลาเขา้มา
ต่างก็ตกใจช่วยกนัรุมกดัจนงูเลือดไหล  งูไม่มีทางสู้ปลาได ้  จึงด้ินจนกระทัง่ลอบขาดออกมาได ้  ทาํใหป้ลาเหล่านั้น
รอดตายออกมาจากลอบไดเ้ช่นกนั 
๔๘.  งูและปลาเร่ืองน้ี  ตรงกบัสุภาษิตขอ้ใด 
 ก. สิบเบ้ียใกลมื้อ     ข. ขวา้งงูไม่พน้คอ 
 ค. หนีเสือปะจระเข ้    ง. นํ้านอ้ยยอ่มแพไ้ฟ 

เฉลย ง   ชดัเจนท่ีสุด 
๔๙.  การกระทาํของปลา  ตรงกบัสุภาษิตใด 
 ก. ดา้นไดอ้ายอด     ข. แกวง่เทา้หาเส้ียน  
 ค. นํ้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่า    ง. สู้แบบสุนขัจนตรอก 
 เฉลย ง   สู้แบบสุนขัจนตรอก 

---------------------------------------- 



คู่มือสอบภาค ก.ความรูค้วามสามารถทัว่ไปและกฏหมายทอ้งถิน่ 202 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 เจาะข้อสอบการสรุปความและการตคีวาม 
 เม่ือพดูถึงการสรุปความและการตีความแลว้ นบัวา่เป็นขอ้สอบท่ีง่ายท่ีสุดของภาษาไทยเพราะวา่ท่านสามารถ
อ่านแลว้ตอบไดเ้ลย ลกัษณะของโจทยจ์ะถามวา่ ข้อใดสรุปถูกต้องหรือข้อใดตีความถูกต้อง ถา้เจอโจทยป์ระเภทน้ีแลว้
ใหท้าํก่อนเลยเพราะถา้กลบัมาทาํทีหลงัท่านจะมึน จบัตน้ชนปลายไม่ถูก ยิง่ถา้ทาํวชิาคณิตศาสตร์มาแลว้ดว้ย หวัท่าน
จะมึนต๊ึบแน่นอน เรามาเร่ิมดูวธีิการทาํกนัเลยนะคะ 
หลกัการท าข้อสอบสรุปความ 
 การสรุปความ หมายถึง การหยบิเอาความคิดหลกัหรือประเด็นท่ีสาํคญัของเร่ืองมากล่าวใหเ้ด่นชดั  โดยใช้
ประโยคสั้น ๆ ซ่ึงเม่ือสรุปความแลว้จะตอ้งส่ือถึงเน้ือหาทั้งหมดของบทความนั้น ๆ 
โครงสร้างของการทาํขอ้สอบเร่ืองการสรุปความจะมี 3 แบบ 
  1. ยอ่เร่ืองใหส้ั้นลง 
  2. อ่านแลว้วิเคราะห์สังเคราะห์ 
  3. นาํสาระสาํคญัมาเป็นการสรุป 
 โดยขอ้สอบจะถามตรง ๆ เลยวา่ ขอ้ความน้ีสรุปวา่อยา่งไรซ่ึงข้อควรระวงัในการทาํขอ้สอบท่ีเป็นการสรุป
ความมีดงัน้ี   

1. อ่านข้อความทั้งหมดแล้ว ถ้าจะสรุป ห้ามใช้ประสบการณ์ส่วนตัวเป็นอนัขาด  
ห้ามคิดเองเออเอง   เพราะเขาตอ้งการแค่การสรุปท่ีมีอยูใ่นบทความ  ไม่ไดใ้หเ้ราเอาประสบการณ์ท่ีเราผา่นมาเป็น
ขอ้สรุป (เขาไม่ไดอ้ยากรู้เร่ืองของเราหรอก) ดงันั้น ท่านผูอ่้านท่ีเคยไปสอบแลว้ เม่ือออกมาจากหอ้งสอบแลว้บอกวา่ทาํ
ไดแ้ต่ทาํไมผดิ ก็หมายความวา่ท่านเอาประสบการณ์ส่วนตวัไปสอบไงล่ะ 
 2.   เลอืกค าตอบเฉพาะทีม่ีอยู่ในบทความ คือห้ามคิดเพิม่ เด็กประถมจะทาํขอ้สอบแบบ 
น้ีไดเ้พราะเขาอ่านแลว้รู้แค่ไหนเขาก็ตอบแค่นั้น ไม่เหมือนผูใ้หญ่ท่ีตอ้งคิดเพิ่มซ่ึงมนัก็จะผดิ 
ใหท้่านอ่านในใจซกั 3 รอบ แลว้หลบัตานึกวา่มนัมีอะไรบา้ง ตอบคาํถามตวัเองวา่ มนัพดูถึงเร่ืองอะไรเอาแค่นั้นแห
ละมาตอบ 
 3.   ส่ิงส าคัญทีค่ าตอบจะต้องมีคือ ค าส าคัญ คือส่ิงท่ีบทความตอ้งการจะกล่าวถึง หากหาคาํสาํคญัไม่ได ้ลอง
ตดัคาํใดคาํหน่ึงในบทความออก ถา้ความหมายมนัหายไปแสดงวา่คาํนั้นคือคาํสาํคญั  
 4.   ถ้าบทความไม่มีการเสนอแนะ หมายความวา่ ในบทความไม่มีการเสนอแนะส่ิงใดจากผูเ้ขียน โดยใหส้ังเกต
คาํวา่ ควร, ควรจะ, จะ, ตอ้ง, จะตอ้ง ฯลฯ ถา้ในบทความไม่มีคาํเหล่าน้ี ค าตอบกจ็ะต้องไม่เสนอแนะ  
เช่น ถา้บทความกล่าววา่  
“การกินไขมนัมาก ๆ เป็นส่ิงไม่ดี” แลว้คาํตอบตอบวา่ 
“เราไม่ควรกินไขมนัมาก” ถา้เป็นเช่นน้ีตดัทิ้งไดเ้ลยคะผดิแน่นอน  
 5.   ห้ามเอาปฏิเสธมาซ้อนในบทความ คือ ถา้บทความไม่มีคาํวา่ “ไม่, หา้ม, หาด ฯลฯ” แลว้ในคาํตอบมีคาํ
ดงักล่าว ก็ตดัทิ้งไดเ้ลยเหมือนกนั 
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เช่น ถา้บทความกล่าววา่ 
  “ทรัพยากรธรรมชาติกาํลงัถูกทาํลาย” แลว้คาํตอบตอบวา่ 
  “ขณะน้ีเราห้ามทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ” ถา้คาํตอบเป็นเช่นน้ีตดัทิ้งไดเ้ลยคะ 
 และทั้ง 5 ขอ้ขา้งตน้น้ีท่านสามารถนาํไปใชเ้ป็นหลกัในการตอบขอ้สอบไดใ้นทุก ๆ ขอ้ท่ีถามวา่ขอ้ความ
ขา้งตน้สรุปวา่อยา่งไร ลองลงมือทาํแนวขอ้สอบกนันะคะ  
ออ! ทุกคร้ังท่ีทาํขอ้สอบท่ีเป็นบทความ ต้องขีดเส้นใตค้าํสาํคญัทุกคร้ังนะคะ เพื่อความรวดเร็วเพราะหากท่านไม่ขีด
เส้นใตค้าํสาํคญั ก็จะไม่สามารถสรุปสาระสาํคญัไดร้วดเร็ว ท่านจะเสียเวลาในการอ่านบทความหลายรอบ  

แนวข้อสอบเร่ืองการสรุปความ 
1. ความกา้วหนา้ทางราชการมกัเป็นรูปทรงพีระมิด กล่าวคือในกรมหน่ึงจะมีอธิบดีกรมเพียงคนเดียว ดงันั้น
ความกา้วหนา้ของทางราชการจึงตอ้งอาศยัความสามารถของตวัขา้ราชการและคุณธรรมของผูบ้งัคบับญัชา
 ขอ้ความขา้งตน้สรุปไดอ้ยา่งไร 
       1. การกา้วข้ึนสู่จุดสูงสุดของขา้ราชการตอ้งอาศยัทั้งความสามารถและคุณธรรมของผูบ้งัคบับญัชา 
       2. ถา้ขา้ราชการขาดความสามารถและผูบ้งัคบัขาดคุณธรรมแลว้ ขา้ราชการจะขาดความกา้วหนา้ 
       3. การมีความสามารถและมีผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีคุณธรรมเป็นปัจจยัของความกา้วหนา้ในการรับราชการ 
       4. งานราชการควรไดรั้บการแกไ้ขทั้งในระบบการทาํงานและระบบคุณธรรมของผูบ้งัคบับญัชา 
ตอบข้อ  3. ขอ้น้ีคาํสาํคญัคือคาํวา่ ความกา้วหนา้ทางราชการ, ต้องอาศัย, ความสามารถของตวั, 
ขา้ราชการและคุณธรรม เม่ือเราสรุปความจึงไดว้า่ “การมีความสามารถและมีผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีคุณธรรมเป็นปัจจัยของ
ความกา้วหนา้ในการรับราชการ”   
2. ผูถู้กควบคุมความประพฤติในความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดใหโ้ทษและสารระเหยเสพติดหวนกลบัไปกระทาํผดิซํ้ า
ภายหลงัพน้จากคุมประพฤติมากกวา่ผูถู้กควบคุมความประพฤติในความผดิอ่ืนๆ 
ขอ้สรุปใดถูกตอ้ง 
       1. ผูก้ระทาํความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดมกักระทาํผดิซํ้ า 
       2. ผูก้ระทาํความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดมีจาํนวนมากท่ีสุด 
       3. ผูก้ระทาํความผดิอ่ืนๆ จะไม่ถูกควบคุมความประพฤติ 
       4. ผูก้ระทาํความผดิอ่ืนๆ ไม่หวนกลบัไปกระทาํผดิซํ้ าอีกเลย 
ตอบข้อ 1.  คาํสาํคญัของบทความน้ีคือคาํวา่ ความผดิ, ยาเสพติด, กลบัไปกระทาํผดิซํ้ า   
 ขอ้ 2 ผดิ เพราะ บทความไม่ไดบ้อกจาํนวน 
 ขอ้ 3, 4 ผดิ เพราะ ในบทความไม่มีคาํปฏิเสธ แต่คาํตอบมีคาํวา่ “ไม่” 
3. ถา้ไม่วูว่ามตดัสินใจ คิด พูด ทาํง่ายๆโดยไม่หย ัง่ดูส่วนไดส่้วนเสีย ไม่ใคร่ครวญให้เห็นคุณเห็นโทษก็จะไม่มกัง่าย ท่ี
มกัง่ายก็เพราะวูว่าม คิด พดู ทาํ คิดวา่ถูก คิดวา่ชอบ ก็มกัง่ายทาํไปทนัที  
ขอ้สรุปใดถูกตอ้ง  
       1. ความมกัง่ายมีสาเหตุมาจากความวูว่าม  
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       2. ความมกัง่ายและความวูว่ามเป็นส่ิงเดียวกนั 
       3. ความวูว่ามเป็นเร่ืองความคิดท่ีเกิดจากความมกัง่าย 
       4. ความวูว่ามและความมกัง่ายเกิดจากความคิดเขา้ขา้งตนเอง 
ตอบข้อ 1.  คาํสาํคญัของบทความน้ีคือ ความมกัง่าย, เพราะ, ความวูว่าม  ขอ้น้ีจึงสรุปไดว้า่ “ความมกัง่ายมีสาเหตุมา
จากความวูว่าม 
 ขอ้ 2, 4 ในบทความไม่ไดก้ล่าวถึงเลย   
 ขอ้ 3  บทความบอกวา่ ...ท่ีมกัง่ายเพราะวูว่าม... แต่คาํตอบหมายความวา่ ความวูว่ามเกิดจากความมกัง่าย ซ่ึง
ไม่ถูกตอ้ง 
4. กฎหมายชัว่คราวหรือพระราชกาํหนดเป็นกฎหมายท่ีรัฐบาลประกาศใชย้ามรีบด่วนหรือยามท่ีไม่อาจเรียกประชุม
รัฐสภาไดท้นัท่วงทีหรือยามนอกสมยัประชุม แต่เม่ือถึงโอกาสอนัควรรัฐบาลจะนาํพระราชกาํหนดเขา้สู่สภาเพื่อให้
สภาเห็นชอบซ่ึงจะแปรสภาพเป็นพระราชบญัญติั   
ขอ้ความขา้งตน้สรุปไดอ้ยา่งไร 
       1. เม่ือเกิดเหตุการณ์เร่งด่วนรัฐบาลจะประกาศใชพ้ระราชกาํหนด 
       2. พระราชกาํหนดเป็นกฎหมายท่ีออกโดยรัฐสภา 
       3. พระราชบญัญติัคือพระราชกาํหนดท่ีสภาใหก้ารรับรอง 
       4. สภามีหนา้ท่ีร่างพระราชกาํหนดและรับรองพระราชกาํหนดเพื่อใหก้ลายเป็นพระราชบญัญติั 
ตอบข้อ 3. ขอ้น้ีคาํสาํคญัคือ กฏหมายชัว่คราวหรือพระราชกาํหนด, รัฐบาล, เห็นชอบ, พระราชบญัญติั 
ขอ้สรุปจึงตอบวา่ พระราชบญัญติัคือพระราชกาํหนดท่ีสภาใหก้ารรับรอง 
 ขอ้ 1 ยงัไม่ครบใจความสาํคญั 
 ขอ้ 2, 4 บทความไม่ไดก้ล่าวถึง 
5. การใชฮ้อร์โมนเอสโตรเจนหรือยาสาํหรับสตรีในวยัหมดระดู จาํเป็นตอ้งไดรั้บคาํแนะนาํจากแพทยเ์น่ืองจากอาจเกิด
ผลเสียหรืออนัตรายได ้แพทยจ์ะตอ้งประเมินผลไดเ้สียก่อนใหฮ้อร์โมนเพศทดแทน  
ขอ้ความน้ีสรุปวา่อยา่งไร 
 1. ฮอร์โมนเอสโตรเจนก่อให้เกิดผลเสียต่อสตรีวยัหมดระดู 
 2. ฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นยาอนัตรายสาํหรับสตรีวยัหมดระดู 
 3. สตรีวยัหมดระดูจะใชฮ้อร์โมนเอสโตรเจนไดก้็ต่อเม่ือแพทยส์ั่ง 
 4. ฮอร์โมนเอสโตรเจนจะตอ้งไดรั้บการวิเคราะห์จากแพทยก่์อนนาํไปใช ้
ตอบข้อ 4.  เพราะ บทความบอกวา่ “ฮอร์โมนเอสโตรเจน...แพทยจ์ะตอ้งประเมินผลไดเ้สียก่อนใหฮ้อร์โมนเพศ
ทดแทน” ขอ้น้ีจึงสรุปวา่ “ฮอร์โมนเอสโตรเจนจะตอ้งไดรั้บการวเิคราะห์จากแพทยก่์อนนาํไปใช”้ 
6. ความเช่ือท่ีเรียกวา่เป็นอุดมการณ์นั้น อาจไดรั้บการสั่งสมมาทีละเล็กละนอ้ยโดยผูรั้บไม่รู้สึกตวั และมีการถ่ายทอด
จากชุมชนหน่ึงไปสู่อีกชุมชนหน่ึง โดยวธีิการสั่งสอน การชกัจูงใหเ้ช่ือ ใหป้ฏิบติัตาม ซ่ึงก็ไม่จาํเป็นเสมอไปวา่ความ
เช่ือนั้นมีเหตุผลหรือไม่  ขอ้ใดสรุปถูกตอ้ง 
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 1. ความเช่ือตอ้งเกิดจากการถ่ายทอดจากผูรู้้ 
 2. การยดึถือเอาความเช่ือมาปฏิบติัเป็นการสั่งสอนจากชุมชน 
 3. ความเช่ือมีการถ่ายทอดและบางเร่ืองอาจจะไม่มีเหตุผล 
 4. ความเช่ือท่ีถูกตอ้งสามารถนาํมาปฏิบติัได ้
ตอบข้อ 3. คาํสาํคญัของบทความน้ีคือ ความเช่ือ, ถ่ายทอด, มีเหตุผลหรือไม่  
จึงสรุปไดว้า่ “ความเช่ือมีการถ่ายทอดและบางเร่ืองอาจจะไม่มีเหตุผล”  
7. การเขียนคาํนาํอาจจะเป็นการอธิบายเร่ืองท่ีปรากฏในหนงัสือ หรืออาจมีการช้ีแจงขอ้ท่ีแตกต่างไปจากหนงัสืออ่ืนคาํ
นาํจึงเป็นไดท้ั้งการอธิบายและการช้ีแจง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเน้ือความท่ีปรากฏ 
ประเด็นสาํคญัของขอ้ความน้ีคืออะไร 
 1. คาํนาํเป็นการอธิบายตามเน้ือความท่ีปรากฏในหนงัสือ 
 2. คาํนาํเป็นการช้ีแจงขอ้ท่ีผูเ้ขียนช้ีขอ้แตกต่างของหนงัสือท่ีตนเขียนกบัหนงัสืออ่ืน 
 3. คาํนาํเป็นการช้ีแจงรายละเอียดตามความประสงคข์องผูเ้ขียน 
 4. คาํนาํเป็นการอธิบายเร่ืองท่ีปรากฏในหนงัสือหรือช้ีแจงขอ้ท่ีแตกต่างไปจากหนงัสืออ่ืน 
ตอบข้อ 4. จากบทความ กล่าววา่ “...คาํนาํอาจจะเป็นการอธิบายเร่ืองท่ีปรากฏในหนงัสือ หรืออาจมีการช้ีแจงขอ้ท่ี
แตกต่างไปจากหนงัสืออ่ืน...” จึงสรุปประเด็นไดว้า่ “คาํนาํเป็นการอธิบายเร่ืองท่ีปรากฏในหนงัสือหรือช้ีแจงขอ้ท่ี
แตกต่างไปจากหนงัสืออ่ืน” 
8. คาํวา่ “ธารา” อาจแปลวา่สายนํ้าก็ได ้แปลวา่ขอบก็ได ้แปลวา่คมก็ได ้คาํท่ีมีเสียงพอ้งกนัจะมีความหมายในท่ีหน่ึงๆ
เป็นประการใดนั้น ก็ตอ้งแลว้แต่บริบทท่ีหอ้มลอ้มเป็นเคร่ืองแสดงความหมายใหช้ดัเจน สาระสาํคญัของขอ้ความน้ีคือ
อะไร 
 1. คาํท่ีมีหลายความหมายจะมีท่ีใชไ้ดม้าก 
 2. คาํบริบทห้อมลอ้มจะเป็นตวักาํหนดความหมายท่ีแน่นอนของคาํท่ีมีหลายความหมาย 
 3. ความหมายของคาํจะแตกต่างไปตามแต่ความตอ้งการของผูใ้ช ้
 4. คาํจาํกดัความของคาํจะเป็นตวักาํหนดความหมายของคาํ 
ตอบข้อ 2. จากบทความกล่าววา่ “...คาํท่ีมีเสียงพอ้งกนัจะมีความหมายในท่ีหน่ึงๆเป็นประการใดนั้น ก็ตอ้งแลว้แต่
บริบท...” สาระสาํคญัจึงมีวา่ “คาํบริบทห้อมลอ้มจะเป็นตวักาํหนดความหมายท่ีแน่นอนของคาํท่ีมีหลายความหมาย” 
9. ภาวะสังคมไทยในปัจจุบนัยงัเปิดโอกาสใหค้นพิการนอ้ยมาก สาเหตุหน่ึงเพราะการเผยแพร่ความเขา้ใจจาก
หน่วยงานเพื่อเด็กพิการสู่ประชาชนยงัไม่กวา้งขวางเพียงพอ ขอ้ใดสรุปถูกตอ้ง 
 1. ในปัจจุบนัหน่วยงานขาดความรู้ความเขา้ใจในการเผยแพร่ความรู้ความสามารถของคนพิการ 
 2. หน่วยงานเพื่อเด็กพิการมีหนา้ท่ีเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชน 
 3. สาเหตุท่ีคนพิการมีโอกาสนอ้ยในสังคมไทยปัจจุบนั เพราะขาดการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์จากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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 4.  การเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคนพิการท่ีอยูใ่นวงจาํกดัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหค้นพิการไดรั้บ
โอกาสนอ้ยในสังคมไทยปัจจุบนั 
ตอบข้อ 4. จากบทความ กล่าววา่ “...สาเหตุหน่ึงเพราะการเผยแพร่ความเขา้ใจจากหน่วยงานเพื่อเด็กพิการสู่ประชาชน
ยงัไม่กวา้งขวางเพียงพอ” จึงสรุปไดว้า่ “การเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคนพิการท่ีอยูใ่นวงจาํกดัเป็นสาเหตุหน่ึง
ท่ีทาํใหค้นพิการไดรั้บโอกาสนอ้ยในสังคมไทยปัจจุบนั” 
10. ภาวะเศรษฐกิจท่ีขยายตวัต่อเน่ืองส่งผลใหม้าตรฐานการดาํรงชีพของคนไทยโดยเฉพาะในสังคมเมืองหลวงปรับตวั
สูงข้ึน จะเห็นไดจ้ากการมีความพิถีพิถนัในการแต่งกายมากข้ึน ขอ้ใดสรุปถูกตอ้ง 
 1. ลกัษณะการแต่งกายของคนไทยเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงมาตรฐานการดาํรงชีวิต 
 2. ความพิถีพิถนัในการแต่งกายของคนไทยเปล่ียนไปตามสภาวะทางเศรษฐกิจ 
 3. การขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ืองทาํใหค้นไทยตอ้งปรับตวัในการแต่งกายมากข้ึน 
 4. การขยายตวัทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อมาตรฐานการดาํรงชีวิตของคนไทยสังเกตไดจ้ากการแต่งกาย 
ตอบข้อ 4. คาํสาํคญัของบทความน้ีคือ ภาวะเศรษฐกิจท่ีขยายตวั, ส่งผลให,้ มาตรฐานการดาํรงชีพ, เห็นไดจ้ากการแต่ง
กาย ขอ้สรุปจึงตอบวา่ “การขยายตวัทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อมาตรฐานการดาํรงชีวิตของคนไทยสังเกตไดจ้ากการ
แต่งกาย 
11. ปัจจยัอีกประการหน่ึงท่ีทาํใหกุ้ง้เกิดโรคหวัเหลือง คือ การทาํเกษตรกรรมบางอยา่งมีการใชย้าฆ่าแมลง สารตกคา้ง
ในยาฆ่าแมลงจะไหลลงสู่แม่นํ้าลาํคลองและออกสู่ทะเล ทาํใหกุ้ง้อ่อนแอขาดภูมิตา้นทานโรค ขอ้ใดสรุปถูกตอ้ง 
 1. สารตกคา้งในยาฆ่าแมลงทาํใหกุ้ง้อ่อนแอขาดภูมิตา้นทานโรค 
 2. สารตกคา้งในยาฆ่าแมลงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้เกิดโรคหวัเหลืองในกุง้ 
 3. ผลจากการทาํเกษตรกรรมเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้เกิดโรคหวัเหลืองในกุง้ 
 4. การป้องกนัโรคหวัเหลืองในกุง้สามารถทาํไดโ้ดยการกาํจดัสารตกคา้งจากยาฆ่าแมลงท่ีอยูใ่นนํ้า 
ตอบข้อ 2.  คาํสาํคญัของบทความน้ีคือ ปัจจยั, โรคหวัเหลือง, สารตกคา้งในยาฆ่าแมลง   
จึงสรุปไดว้า่ สารตกคา้งในยาฆ่าแมลงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดโรคหวัเหลืองในกุง้ 
12. ไดมี้การนาํระบบคุณธรรมมาใชใ้นการบริหารงานบุคคลของราชการไทยมาเป็นเวลานานถึง 60 – 70 ปี แต่การ
บริหารงานบุคคลตามหลกัของระบบคุณธรรมก็ยงัดาํเนินไปอยา่งไม่สมบูรณ์เรียบร้อย    ขอ้ใดสรุปถูกตอ้ง 
 1. ระบบคุณธรรมลม้เหลวในการบริหารงานบุคคลของราชการไทย 
 2. ระบบคุณธรรมไม่เหมาะสมกบัการบริหารงานบุคคลในราชการไทย 
 3. การบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทยยงัไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรมท่ีแทจ้ริง 
 4. ระบบคุณธรรมเป็นหวัใจของการบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทยเพราะใชม้าหลายสิบปีแลว้ 
ตอบข้อ 3.  คาํสาํคญัของบทความน้ีคือ ระบบคุณธรรม, การบริหารงานบุคคล, ไม่สมบูรณ์เรียบร้อย 
จึงสรุปความไดว้า่  การบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทยยงัไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรมท่ีแทจ้ริง ขอ้ 1, 2, 4 ใน
บทความไม่ไดก้ล่าวถึง ลม้เหลว, ไม่เหมาะสม, เป็นหวัใจ จึงไม่ใช่คาํตอบท่ีถูกตอ้ง  
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13. ผลจากการศึกษาวเิคราะห์ความเส่ียงของแผน่ดินไหว ไดช้ี้วา่ประเทศไทยมิไดป้ลอดภยัดงัท่ีเคยเช่ือกนั แต่กลบัมี
ความเส่ียงในระดบัปานกลางในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวนัตก ขอ้ใดสรุปถูกตอ้ง 
 1. โอกาสเกิดแผน่ดินไหวในประเทศไทยมีค่อนขา้งมาก 
 2. ประเทศไทยมีความเส่ียงต่อการเกิดแผน่ดินไหวในระดบัปานกลาง 
 3. แผน่ดินไหวมีโอกาสเกิดไดใ้นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวนัตกของไทย 
 4. การเกิดแผน่ดินไหวในประเทศไทยจะเกิดเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวนัตกเท่านั้น 
ตอบข้อ 3. คาํสาํคญัของบทความคือคาํวา่ แผน่ดินไหว, มิไดป้ลอดภยั, ภาคเหนือ, ภาคตะวนัตก 
จึงสรุปความไดว้า่ “แผน่ดินไหวมีโอกาสเกิดไดใ้นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวนัตกของไทย” 
 ขอ้ 2. ผดิ เพราะโจทยพ์ดูถึงแค่ 2 ภาค แต่คาํตอบหมายถึงทั้งประเทศ 
 ขอ้ 4. ผดิ เพราะโจทยไ์ม่ไดบ้อกวา่ “เท่านั้น” 
14. พลอยโทปาซส่วนใหญ่มีความโปร่งแสง วาว คลา้ยแกว้เจียระไน และมีคุณสมบติัในการกระจายแสงสูงทาํให้
เจียระไนแลว้มีความแวววาวและสะทอ้นแสงไดอ้ยา่งงดงามมากชนิดหน่ึง  
ขอ้ใดสรุปถูกตอ้ง 
 1. พลอยโทปาซท่ียงัมิไดเ้จียระไนก็มีความแวววาวและกระจายแสงไดสู้งอยูแ่ลว้ 
 2. พลอยโทปาซส่วนใหญ่ เม่ือเจียระไนแลว้จะมีความแวววาวงดงามมากกวา่ เม่ือยงัมิไดเ้จียระไน 
 3. พลอยโทปาซส่วนใหญ่ เม่ือเจียระไนแลว้จะมีความแวววาวงดงามมาก เน่ืองจากเป็นพลอยท่ีมีความโปร่ง
แสงและสามารถกระจายแสงไดสู้ง 
 4. พลอยโทปาซท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะนาํไปเจียระไนไดท้ั้งหมด จะตอ้งเลือกเฉพาะส่วนท่ีมีความแวว
วาวและการจายแสงไดเ้ท่านั้น 
ตอบข้อ 3. จากโจทย ์“...มีความโปร่งแสง วาว คลา้ยแกว้เจียระไน และมีคุณสมบติัในการกระจายแสงสูงทาํให้
เจียระไนแลว้มีความแวววาว...” จึงสรุปไดว้า่ “...เม่ือเจียระไนแลว้จะมีความแวววาวงดงามมาก เน่ืองจากเป็นพลอยท่ีมี
ความโปร่งแสงและสามารถกระจายแสงไดสู้ง” 
15. อตัราการตายจากโรคความดนัโลหิตสูง จะสูงข้ึนทุกปี และเป็นสาเหตุการตายอนัดบั 4 ของกลุ่มประชากรท่ีเส่ียงต่อ
การเกิดโรค คนท่ีเป็นโรคน้ี 100 คน จะรู้ตวัวา่เป็นเพียง 10 คน และจะเป็นกบัคนท่ีอาย ุ40 ปีข้ึนไป ขอ้ใดสรุป
ถูกตอ้ง 
 1. โรคความดนัโลหิตสูงจะเกิดกบักลุ่มคนท่ีมีอาย ุ40 ปีข้ึนไป โดยไม่ทราบสาเหตุ 
 2. โรคความดนัโลหิตสูงเป็นโรคท่ีมีอนัตรายอนัดบั 4 สาํหรับคนท่ีมีอาย ุ40 ปีข้ึนไป 
 3. คนท่ีมีอาย ุ40 ปีข้ึนไป เส่ียงต่อโรคความดนัโลหิตสูง โดยไม่รู้ตวัจาํนวนมาก  
จึงเป็นสาเหตุของการตายอนัดบั 4 
 4. คนท่ีมีอาย ุ40 ปีข้ึนไปใน 100 คนมีโอกาสเป็นโรคความดนัโลหิตสูงถึง 90 คน  
ทาํใหอ้ตัราการตายอยูใ่นอนัดบัท่ี 4 
ตอบข้อ 3. ขอ้น้ีตอ้งทาํความเขา้ใจใหดี้ จบัประเด็นสาเหตุใหไ้ด ้ซ่ึงประเด็นสาํคญัคือ 
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- อตัราการตายจากโรคความดนัโลหิตสูง เพิ่มมากข้ึน 
- เป็นสาเหตุการตายอนัดบัท่ี 4 
- คนท่ีเป็นโรคไม่ค่อยรู้ตวัวา่ตนเองเป็น 
- เป็นกบัคนท่ีอาย ุ40 ปีข้ึนไป 

ขอ้น้ีจึงสรุปไดว้า่ “คนท่ีมีอาย ุ40 ปีข้ึนไป เส่ียงต่อโรคความดนัโลหิตสูง โดยไม่รู้ตวัจาํนวนมาก จึงเป็นสาเหตุ
ของการตายอนัดบั 4” 
 ขอ้ 1. ผดิเพราะ โจทยไ์ม่ไดบ้อกวา่ทราบหรือไม่ทราบสาเหตุ 
 ขอ้ 2. ผดิเพราะ โจทยบ์อกวา่ เป็นสาเหตุการตายอนัดบัท่ี 4 ของคนท่ีเส่ียงต่อโรค  
 ขอ้ 4. ผดิเพราะ โจทยไ์ม่ไดบ้อกวา่มีโอกาสเป็น 90 คน  
 เม่ือท่านผูอ่้านทาํครบ 15 ขอ้แลว้ น่าจะไดป้ระสบการณ์ในการทาํโจทยท่ี์ถามวา่ “ขอ้ใดสรุปไดถู้กตอ้ง” ไม่
มากก็นอ้ย หากวา่ท่านยงัไม่ค่อยเขา้ใจเท่าท่ีควร ก็ยอ้นกลบัข้ึนไปอ่านใหม่ อยา่เพิ่งขา้มไปเพราะเด๋ียวจะสับสนกนั
ระหวา่งการสรุปความกบัการตีความ เพราะการตอบขอ้สอบจะไม่เหมือนกนั 
 แต่หากท่านผูอ่้านเขา้ใจดีแลว้ ไปต่อกบัแนวขอ้สอบเร่ืองต่อไปเลยคะ นัน่คือ การตีความ 

หลกัการท าข้อสอบตีความ 
การตีความก็คือ การวิเคราะห์บทความท่ีมีอยู ่แลว้คิดต่อวา่มนัสามารถเป็นอยา่งไรต่อไปไดบ้า้ง ในการอ่านตีความนั้น
ท่านจะตอ้งใชส้ติปัญญาแทงทะลุส่ิงท่ีอ่านทั้งหมด กล่าวคือ ท่านจะตอ้งอ่านแลว้สามารถเขา้ใจเจตนา และสรุป
ความคิด จบัใจความสาํคญั และอธิบายขยายความใหไ้ด ้การตีความจึงยากกวา่การสรุปความนิดหน่อย 
  นัน่หมายถึง คุณตอ้งสรุปขอ้ความนั้นใหไ้ดก่้อน แลว้คิดต่ออีกนิดหน่อย โดยไม่ไดห้มายถึงใหคิ้ดออกนอก
โลกไปเลย เช่น สมมติวา่เราพดูถึงการโคจรของดวงจนัทร์ แต่เราไปตีความวา่ดวงจนัทร์มีกระต่ายอยูอ่นัน้ีก็คือออก
นอกโลกไปเลย ผดิแน่นอน 
 ส่ิงสาํคญัของการอ่านตีตวามอยูท่ี่การใชส้ติปัญญาตีความหมายของคาํ หรือขอ้ความทั้งหมด รวมทั้ง คาํ
แวดลอ้มหรือบริบททุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองท่ีอ่านนั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นยาํ ท่านจะตีความเร่ืองท่ีอ่าน ได้
ลึกซ้ึง เพียงไร ข้ึนอยูก่บัวยั ประสบการณ์ และสติปัญญาเป็นสาํคญั  
การท าข้อสอบการตีความมีหลกัการท าอย่างไร 
 1. สรุปความ จบัประเด็นสาํคญัใหไ้ดก่้อนเป็นประการแรก 
 2. ดูเจตนาของผูเ้ขียนให้ดีวา่เขาอยากจะบอกอะไร 
 3. คิดเพิ่มจากการสรุปความ แต่อยา่คิดเพิ่มมากเกินไป โดยถา้เน้ือหาบอกขอ้มูลไว ้10     คาํตอบท่ีคิดเพิ่มนั้น 
เน้ือหาตอ้งไม่เกิน 15  ****  
 4. ไม่จาํเป็นตอ้งตอบตรงตามตวัอกัษรท่ีมีอยูใ่นบทความก็ได ้
 5. ถา้เหลือคาํตอบท่ีสามารถตอบได ้2 ขอ้ ใหน้าํคาํตอบแต่ละขอ้ไปวางไว ้
หนา้บทความแลว้ใส่คาํเช่ือมใหม้นัสอดคลอ้ง หลงัจากนั้นใหอ่้านเน้ือความทั้งหมด ถา้มนัดูมีเหตุผล มีความสัมพนัธ์
กนั แสดงวา่ขอ้น้ีแหล่ะถูกตอ้ง 
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ข้อควรระวงัในการท าข้อสอบการตีความคือ 
 ***อยา่ตอบคาํถามท่ีเป็นการสรุปความ เพราะเขาไม่ไดใ้ห้เราสรุปความ เขาใหเ้ราตีความ 

แนวข้อสอบเร่ืองการตีความ 
1.  ขา้ราชการพลเรือนเสียภาษีเงินไดเ้ช่นเดียวกบัประชาชนทัว่ไป ทาํใหข้า้ราชการไดรั้บเงินเดินแต่ละเดือน นอ้ย
กวา่อตัราเงินเดือนจริงท่ีไดรั้บ ขอ้ใดตีความไม่น่าจะถูกตอ้ง 
 1. ขา้ราชการตอ้งถูกหกัภาษีทุกเดือน 
 2. การเสียภาษีเป็นหนา้ท่ีของขา้ราชการ 
 3. ขา้ราชการไดรั้บเงินเดือนนอ้ยกวา่รายจ่าย 
 4. ขา้ราชการและประชาชนเสียภาษีในอตัราเดียวกนั 
ตอบข้อ 3.  ขั้นตอนการทาํคือ สรุปความใหไ้ดก่้อน ซ่ึงจากบทความสามารถสรุปความไดว้า่ “ขา้ราชการเสียภาษี
เช่นเดียวกบัประชาชน ทาํให้ไดรั้บเงินเดือนนอ้ยกวา่อตัราเงินเดือนจริง” 
ดงันั้น “ขา้ราชการไดรั้บเงินเดือนนอ้ยกวา่รายจ่าย” จึงไม่เก่ียวขอ้งเลยกบับทความขา้งตน้ 
 ขอ้ 1, 2, 4 ท่ีบอกวา่ ตอ้งถูกหกัภาษี, เป็นหนา้ท่ี, เสียภาษีอตัราเดียวกนั เป็นการคิดเพิ่มจากบทความซ่ึงมีความ
เป็นไปได ้
2.  การวางแผนพฒันาประเทศในดา้นใดก็ตาม หากจะสัมฤทธ์ิผลตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไวจ้ะตอ้ง
อาศยัเทคนิคของการวางแผน ขอ้ใดตีความถูกตอ้ง 
 1. เทคนิคของการวางแผนท่ีดีจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดวตัถุประสงค ์
 2. การวางแผนพฒันาประเทศจะขาดเทคนิคของการวางแผนไม่ได ้
 3. เทคนิคของการวางแผนจะไม่สัมฤทธ์ิผล ถา้ไม่มีการกาํหนดเป้าหมาย 
 4. เทคนิคของการวางแผนมีความสาํคญัต่อการวางแผนพฒันาประเทศ 
ตอบข้อ 4. จากบทความกล่าววา่ “การวางแผนพฒันาประเทศ จะสัมฤทธ์ิผลได ้ตอ้งอาศยัเทคนิค” 
ดงันั้นจึงตีความไดว้า่ “เทคนิคของการวางแผนมีความสาํคญัต่อการวางแผนพฒันาประเทศ 
3.  ดินท่ีมีความเป็นกรดสูงหรือดินเปร้ียว ไม่เหมาะกบัการเพาะปลูก เพราะดินเปร้ียวทาํใหธ้าตุอาหารของพืชไม่
สามารถเปล่ียนรูปท่ีพืชสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้ ขอ้ใดตีความถูกตอ้ง 
 1. ดินท่ีไม่มีความเป็นกรดสูงมากนกัเป็นดินท่ีเหมาะกบัการเพาะปลูก 
 2. ดินเปร้ียวสามารถเปล่ียนเป็นอาหารพืชได ้
 3. ดินท่ีมีความเป็นกรดสูงและดินเปร้ียวมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั 
 4. ดินเปร้ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อพืชมากกวา่ดินท่ีมีความเป็นกรดสูง 
ตอบข้อ 1. จากบทความพดูถึง “ดินท่ีมีกรดสูง ไม่เหมาะกบัการเพาะปลูก เพราะธาตุอาหารของพืชเปล่ียนรูปเพื่อ
นาํไปใชป้ระโยชน์ไม่ได”้ ซ่ึงก็แสดงวา่ ดินท่ีเหมาะสมกบัการเพาะปลูก คือดินท่ีไม่มีความเป็นกรดสูง ขอ้ 1. จึงถูกตอ้ง 
 ขอ้ 2. ผดิเพราะ บทความบอกวา่เปล่ียนไม่ได ้แต่คาํตอบขอ้ 2. บอกวา่ได ้
 ขอ้ 3. ผดิเพราะ ตีความเกินเน้ือหาของบทความ 
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 ขอ้ 4. ขอ้น้ีบทความไม่ไดมี้การเปรียบเทียบเลย แต่คาํตอบ บอกวา่ “มากกวา่” จึงผดิ 
4.  การรักษาหรืออนุรักษภ์าษามิไดห้มายความวา่รักษาใหเ้หมือนเดิมทุกประการ เพราะนัน่คือการขดัขวางการ
เจริญเติบโตของภาษา ขอ้ใดตีความไดถู้กตอ้ง 
       1. การอนุรักษภ์าษาเป็นการขดัขวางการเจริญเติบโตของภาษา 
       2. ภาษาจะเหมือนเดิมทุกประการไดต้อ้งมีการอนุรักษ์ 
       3. ภาษาตอ้งมีการเจริญเติบโต 
       4. การรักษาภาษากบัการอนุรักษภ์าษามีความแตกต่างกนั 
ตอบข้อ 3. จากบทความสามารถสรุปไดว้า่ “การอนุรักษภ์าษาไม่ใช่ทาํใหเ้หมือนเดิม เพราะเป็นการขดัขวางการ
เจริญเติบโตของภาษา” จึงตีความไดว้า่ “ภาษาตอ้งมีการเจริญเติบโต” 
 ขอ้ 1. ผดิเพราะ โจทยบ์อกอยูว่า่ไม่ใช่ทาํใหเ้หมือนเดิม แต่ คาํตอบบอกวา่ “เป็นการขดัขวาง” 
 ขอ้ 2, 4 ผดิเพราะ คาํตอบเป็นคนละประเด็นกบับทความ 
5.  สมยัก่อนไม่ปรากฏเร่ืองปัญหาภาวะแวดลอ้มเป็นพิษเพราะคนนอ้ย ขอ้ความน้ีตีความไดว้า่อยา่งไร 
 1. ภาวะแวดลอ้มเป็นพิษก่อใหเ้กิดอนัตรายกบัคน 
 2. คนเป็นตน้เหตุของภาวะแวดลอ้มเป็นพิษ 
 3. สมยัก่อนปัญหาภาวะแวดลอ้มเป็นพิษเกิดข้ึนนอ้ย 
 4. สมยัก่อนมีคนจาํนวนนอ้ยท่ีก่อปัญหาภาวะแวดลอ้มเป็นพิษ 
ตอบข้อ 2. จากบทความหมายความวา่ “สมยัก่อนปัญหาภาวะแวดลอ้มไม่มีเลย เพราะคนมีจาํนวนนอ้ย 
ซ่ึงเจตนาของผูเ้ขียนก็น่าจะหมายถึงวา่ ปัจจุบนัน้ีมีปัญหาภาวะแวดลอ้มเกิดข้ึนมากมาย ประกอบกบัจาํนวนคนท่ีเพิ่ม
มากข้ึน จึงสามารถตีความไดว้า่ “คนเป็นตน้เหตุของภาวะแวดลอ้มเป็นพิษ” 
6.  ผูเ้ขียนตาํราตอ้งเป็นผูรู้้ภาษาดี ถา้รู้ภาษาไม่ดี คนอ่านไม่เขา้ใจก็ไม่มีประโยชน์  
ขอ้ใดตีความถูกตอ้ง 
 1. ผูเ้ขียนตาํราตอ้งเป็นผูส่ื้อสารท่ีดี 
 2. ภาษาเป็นส่ือสาํคญัในการทาํความเขา้ใจระหวา่งมนุษย ์
 3. คนอ่านจะไดรั้บประโยชน์ในดา้นการใชภ้าษา นอกเหนือจากความรู้ในตาํรา 
 4. ผูอ่้านจะไม่ไดรั้บประโยชน์จากการอ่านตาํรา ถา้ผูเ้ขียนไม่มีความสามารถในการใชภ้าษา 
ตอบข้อ 4. จากบทความหมายความวา่ “ผูเ้ขียนตาํราตอ้งรู้ภาษาดี เพราะถา้ไม่ดี คนอ่านจะไม่เขา้ใจ เม่ือคนอ่านไม่เขา้ใจ
ก็จะไม่มีประโยชน์” จึงสามารถตีความไดว้า่ “ผูอ่้านจะไม่ไดรั้บประโยชน์จากการอ่านตาํรา ถา้ผูเ้ขียนไม่มี
ความสามารถในการใชภ้าษา” 
7.  การวนิิจฉยัความขดัแยง้ของกฎหมายเป็นกิจกรรมทางการเมืองท่ีฝ่ายบริหารในระบอบประชาธิปไตยไม่
สามารถกระทาํได ้จึงตอ้งเป็นหนา้ท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ ขอ้ใดตีความไดถู้กตอ้ง 
       1. ความขดัแยง้ของกฎหมายเกิดจากการทาํหนา้ท่ีของฝ่ายบริหาร 
      2. ฝ่ายบริหารไม่มีอาํนาจในการวนิิจฉยัความขดัแยง้ของกฎหมาย 
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       3. ขอ้ขดัแยง้ทางกฎหมายเกิดจากการวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ 
       4. ฝ่ายบริหารและศาลรัฐธรรมนูญมีหนา้ท่ีร่วมกนัในการหาขอ้ยติุในขอ้ขดัแยง้ 
ตอบข้อ 2. จากขอ้ความสรุปไดว้า่ “ฝ่ายบริหารไม่สามารถวนิิจฉยัความขดัแยง้ของกฎหมายได ้จึงเป็นหนา้ท่ีของศาล
รัฐธรรมนูญ” สามารถตีความไดว้า่ “ฝ่ายบริหารไม่มีอาํนาจในการวนิิจฉยัความขดัแยง้ของกฎหมาย” 
 ขอ้ 1. ผดิเพราะ บทความไม่ไดบ้อกวา่ ความขดัแยง้เกิดไดอ้ยา่งไร 
 ขอ้ 3. ผดิเพราะ บทความไม่ไดก้ล่าวถึง 
 ขอ้ 4. ผดิเพราะ บทความไม่ไดบ้อกวา่มีหนา้ท่ีร่วมกนั 
8.  ประตูสามยอดเป็นประตูกาํแพงเมืองซ่ึงสร้างข้ึนในรัชกาลท่ี 5 โดยสร้างเป็นประตูสามช่อง มียอดทั้งสามช่อง 
นบัตั้งแต่นั้นชาวบา้นก็พากนัเรียกประตูดงักล่าววา่ “ประตูสามยอด”  
ขอ้ใดตีความไดถู้กตอ้ง 
       1. ชาวบา้นเป็นผูส้ร้างประตูเมือง      
 2. กาํแพงเมืองนิยมสร้างใหมี้ยอด 
       3. “ประตูสามยอด” ไดช่ื้อจากลกัษณะของการสร้าง    
 4. เร่ิมมีการสร้างกาํแพงเมืองในสมยัรัชกาลท่ี 5 
ตอบข้อ 3. จากบทความ สรุปไดว้า่ “ชาวบา้นเรียก “ประตูสามยอด” จากลกัษณะของประตูท่ีมีสามช่องและมียอดทั้ง
สามช่อง” ซ่ึงสามารถตีความไดว้า่ ““ประตูสามยอด” ไดช่ื้อจากลกัษณะของการสร้าง” 
 ขอ้ 1. ผดิเพราะ โจทยไ์ม่ไดบ้อกวา่ชาวบา้นเป็นผูส้ร้างประตู 
 ขอ้ 2. ผดิเพราะ โจทยไ์ม่ไดก้ล่าวถึง 
 ขอ้ 4. ผดิเพราะ โจทยไ์ม่ไดก้ล่าวเร่ืองการเร่ิมสร้างกาํแพง 
9.  ปรัชญาการศึกษาแผนใหม่มีวา่ในระดบัอุดมศึกษาไม่จาํเป็นตอ้งแยกระหวา่งชีวิตการศึกษากบัการประกอบ
อาชีพ 
ขอ้ใดตีความไดถู้กตอ้ง 
       1. ชีวติการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาจะสอดคลอ้งกบัการประกอบอาชีพ   
       2. ผูท่ี้มีความจาํเป็นตอ้งประกอบอาชีพสามารถจะศึกษาระดบัอุดมศึกษาในเวลาเดียวกนัได ้
       3. การศึกษาในระดบัอุดมศึกษาควรเนน้วชิาชีพ   
       4. ผูส้าํเร็จการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาจะประกอบอาชีพอ่ืนๆไดม้ากยิง่ข้ึน 
ตอบข้อ 2.  จากบทความสรุปไดว้า่ “การศึกษาแผนใหม่ระดบัอุดมศึกษา ไม่จาํเป็นตอ้งแยกระหวา่งชีวติการศึกษากบั
การประกอบอาชีพ” เจตนาของผูเ้ขียนน่าจะพดูถึงการทาํงานและเรียนไปพร้อม ๆ กนั     จึงตีความไดว้า่ “ผูท่ี้มีความ
จาํเป็นตอ้งประกอบอาชีพสามารถจะศึกษาระดบัอุดมศึกษาในเวลาเดียวกนัได”้ 
10.  ระบบค่านิยมของไทยไม่สามารถแยกออกจากศาสนาพุทธซ่ึงเป็นศาสนาประจาํชาติ ลกัษณะต่างๆของระบบ
ค่านิยมไทยจึงอาจจะศึกษาไดจ้ากคาํสั่งสอนทางพุทธศาสนา 
 ขอ้ใดตีความไดถู้กตอ้ง 
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  1. ศาสนาพุทธมีอิทธิพลต่อระบบค่านิยมของไทย   
       2. ศาสนาพุทธเป็นส่ิงท่ีกาํหนดระบบค่านิยมของไทย 
       3. สังคมไทยยดึถือศาสนาเป็นหลกัในการดาํเนินชีวิต   
       4. สังคมไทยยกยอ่งบุคคลท่ีมีค่านิยม 
ตอบข้อ 1. บทความสรุปไดว้า่ “ระบบค่านิยมไทยแยกออกจากศาสนาพุทธไม่ได ้จึงสามารถศึกษาลกัษณะของค่านิยม
ไดจ้ากคาํสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา” จึงสามารถตีความไดว้า่ “ศาสนาพุทธมีอิทธิพลต่อระบบค่านิยมของไทย” 
 ขอ้ 2, 3, 4 เป็นการตีความเกินบทความมากเกินไปและไม่เก่ียวขอ้งกบับทความ 
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เจาะข้อสอบ การอ่านและท าความเข้าใจบทความ 
1. ยาท่ีทาํใหเ้กิดการแทง้ในการตั้งครรภน์ั้นไดมี้การผลิตและจาํหน่ายในประเทศฝร่ังเศสแลว้ ยาดงักล่าวในทาง
การแพทยเ์รียกวา่ “RU 486” ซ่ึงไดพ้ิสูจน์วา่มีประสิทธิผลมากกวา่ 95 %ในการทดสอบโดยทีมนกัวทิยาศาสตร์ในกรุง
ปารีส ยาน้ีจะไปต่อตา้นฮอร์โมนในการตั้งครรภ ์กล่าวคือใหไ้ข่ท่ีผสมแลว้ไม่สามารถฝังตวักบัผนงัมดลูกได ้ในกรุง
ปารีส ยาน้ีจะขายใหแ้ก่สตรีท่ีประจาํเดือนขาดหายไปมากกวา่ 49 วนั ผูผ้ลิตยาน้ีไดก้ล่าววา่ยาน้ีไม่ใช่ยาท่ีใชส้าํหรับการ
คุมกาํเนิด 
ขอ้ความขา้งตน้ตีความวา่อยา่งไร 

1. “RU 486” เป็นยาคุมกาํเนิดแบบใหม่ 
2. “RU 486” เป็นยาท่ีสร้างฮอร์โมนในการตั้งครรภส์าํหรับสตรีท่ีประจาํเดือนผิดปกติ 
3. “RU 486” เป็นยาท่ีนาํมาใชแ้ทนท่ีการทาํแทง้ 
4. “RU 486” เป็นยาท่ีผลิตและจาํหน่ายเฉพาะในประเทศฝร่ังเศสเท่านั้น 
5. “RU 486” เป็นยาอนัตรายของสตรีท่ีประจาํเดือนปกติ 

ตอบ  3. “RU 486” เป็นยาที่น ามาใช้แทนทีก่ารท าแท้ง 
2. หา้มมิใหค้นทาํงานในท่ีท่ีมีเสียงดงัเกิน 85 เดซิเบล เป็นเวลานาน 8 ชัว่โมง ใน 5 วนัของสัปดาห์ 
ขอ้ความน้ีหมายความวา่อยา่งไร 

1. ในท่ีท่ีมีเสียงดงัเกิน 85 เดซิเบล คนงานจะทาํงานเกินกวา่ 8 ชัว่โมงไม่ได ้
2. คนงานจะทาํงาน 8 ชัว่โมงไดใ้น 5 วนั ในท่ีท่ีมีเสียงดงัเกินกวา่ 85 เดซิเบลไม่ได ้
3. คนงานจะใชเ้วลาทาํงานวนัละ 8 ชัว่โมง ติดต่อกนัถึง 5 วนั ในท่ีท่ีมีเสียงดงัเกิน 85 เดซิเบล ไม่ได ้
4. ในหน่ึงสัปดาห์คนงานสามารถทาํงานวนัละ 8 ชัว่โมง ในท่ีท่ีมีเสียงดงัเกินกวา่ 85 เดซิเบลไดไ้ม่เกิน 2 วนั 
5. หา้มคนทาํงานในท่ีท่ีมีเสียงดงัเป็นเวลานาน 8 ชัว่โมงติดต่อกนั 5 วนั 

ตอบ  3.คนงานจะใช้เวลาท างานวนัละ 8 ช่ัวโมง ติดต่อกนัถึง 5 วนั ในทีท่ีม่ีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล ไม่ได้ 
3. จุดมุ่งหมายท่ีสาํคญัท่ีสุดของบทความต่อไปน้ีคือขอ้ใด 
 “ในปัจจุบนัประเทศไทยกาํลงัอยูใ่นระหวา่งการพฒันาทุกดา้น สตรีควรมีส่วนร่วมในความรับผดิชอบหรือแสดง
บทบาทในสังคมควบคู่ไปกบับุรุษในทุกประการ ในทางสรีระนั้น สตรีอาจแตกต่างจากผูช้าย แต่ในความเป็นคนมี
สมอง ความคิดและความสามารถ สตรีควรจะไดท้าํงานสร้างสรรคโ์ลกและรับผดิชอบต่อสังคมเคียงบ่าเคียงไหล่ผูช้าย” 
 1. บอกถึงความสามารถของสตรี   2. กระตุน้ใหส้ตรีคาํนึงถึงสิทธิของตนในสังคม 
 3. สั่งสอนใหส้ตรีรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี   4. กระตุน้ใหส้ตรีทาํงานรับผิดชอบต่อสังคม 
 5. เปรียบเทียบความสามารถของสตรีและบุรุษ 
ตอบ  4. กระตุ้นให้สตรีท างานรับผดิชอบต่อสังคม 
อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบคาํถามขอ้ 4 – 5  
 “มนุษยเ์ป็นผูใ้ชภ้าษา แต่มนุษยก์็ตกอยูใ่ตอิ้ทธิพลของภาษา เพราะมนุษยลื์มคิดไปวา่ภาษาเป็นเพียงสัญลกัษณ์แทน 
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ส่ิงต่าง ๆ เท่านั้น เช่น นิยมใชช่ื้อพอ้งกบัส่ิงท่ีเป็นมงคล อาทิ ใบเงิน ใบทอง ดอกรัก ดอกบานไม่รู้โรย หรือนิยมปลูกตน้
ขนุน ตน้มะยม เพราะคิดวา่เป็นช่ือมงคลจะมีคนอุดหนุนหรือนิยม แต่ไม่นิยมปลูกตน้พุทราหรือตน้ลัน่ทม เพราะกลวั
วา่จะซาหรือระทม ดงัช่ือตน้ไม ้ทั้งน้ี เพราะไม่รู้จกัแยกแยะระหวา่งคาํกบัส่ิงท่ีคาํนั้นใชเ้ป็นช่ือเรียก” 
4. ช่ือเร่ืองท่ีเหมาะสมกบัขอ้ความขา้งตน้มากท่ีสุดคือขอ้ใด 
 1. ความเช่ือของมนุษย ์    2. ภาษากบัช่ือมงคล 
 3. อิทธิพลของภาษา     4. การตั้งช่ือของมนุษย ์
 5. มนุษยก์บัภาษา 
ตอบ  5. มนุษย์กบัภาษา 
5. สาระสาํคญัของขอ้ความขา้งตน้คืออะไร 
 1. มนุษยย์ดึติดกบัส่ิงเป็นมงคล    2. มนุษยต์กอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของภาษา 
 3. ภาษาเป็นเพียงสัญลกัษณ์ท่ีมนุษยใ์ชส่ื้อสาร  4. มนุษยนิ์ยมตั้งช่ือใหเ้ป็นมงคล 
 5. มนุษยต์ั้งช่ือต่างๆ จากธรรมชาติ 
ตอบ  2. มนุษย์ตกอยู่ภายใต้อทิธิพลของภาษา 
6. พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาทเป็นผลงานดา้นสถาปัตยกรรมในรัชกาลท่ี 5 โดยตวัอาคารสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของ
ตะวนัตกและหลงัคาเป็นศิลปะแบบไทยสมยัอยธุยา 
ขอ้ความขา้งตน้ตีความไดว้า่อยา่งไร 

1. สถาปัตยกรรมตะวนัตกสามารถศึกษาไดจ้ากพระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท 
2. ส่ิงปลูกสร้างในรัชกาลท่ี 5 หลายแห่งใชท้ั้งช่างท่ีมาจากตะวนัตกและจากประเทศไทย 
3. ในรัชกาลท่ี 5 สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกมีอิทธิพลเหนือศิลปะไทย 
4. ส่ิงปลูกสร้างบางแห่งในรัชกาลท่ี 5 เป็นการผสมผสานระหวา่งศิลปะตะวนัตกกบัไทย 
5. พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาทเป็นผลงานสมยัรัชกาลท่ี 5 ท่ีแตกต่างจากพระท่ีนัง่อ่ืนๆ 

ตอบ  4.ส่ิงปลูกสร้างบางแห่งในรัชกาลที ่5 เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะตะวนัตกกบัไทย 
7. แมไ้ดช่ื้อวา่เป็นชาติท่ีมีทอ้งทะเลอุดมสมบูรณ์มากแห่งหน่ึงของโลก แต่คนไทยเรารู้เพียงการใชป้ระโยชน์จากทะเล
เท่านั้น การรู้จกัใช ้การรู้จกัรักษาแทบไม่มีเลย ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะวา่ถา้หากไม่รู้วา่สมบติัท่ีมีอยูใ่นทอ้งทะเลนั้นลํ้าค่า
เพียงใด ความเอาใจใส่และดูแลรักษาใหค้งคุณค่าเดิมคงไม่เกิดข้ึน 
ขอ้ความขา้งตน้ตีความไดว้า่อยา่งไร 
 1. ทอ้งทะเลไทยถูกทาํลายมากท่ีสุดในโลก     2. ในทอ้งทะเลไทยมีสมบติัลํ้าค่าอยูม่ากมาย 
 3. สมบติัลํ้าค่าตอ้งไดรั้บการเอาใจใส่ดูแลอยา่งดี        4. คนไทยยงัไม่รู้คุณค่าของทอ้งทะเลจึงละเลยการดูแล 
  5. คนไทยควรเอาใจใส่ทอ้งทะเลใหม้ากข้ึน 
ตอบ  4.คนไทยยงัไม่รู้คุณค่าของท้องทะเลจึงละเลยการดูแล 
อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบคาํถามขอ้ 8 – 10  
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 ในการเรียนการสอนวชิาใด ๆ หรือเร่ืองใด ๆ ก็ตาม การตั้งจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคใ์นการเรียนการสอนเป็น
เร่ืองสาํคญัมาก การสอนโดยปราศจากจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอนจะมีผลต่อกระบวนการเรียนการสอนและการวดัผลเป็น
อยา่งมาก เพราะจะทาํใหผู้ส้อนสักแต่วา่สอนให้จบชัว่โมงหน่ึง ๆ เท่านั้นเอง เช่น ตอ้งสอนเร่ืองสุขนิสัยท่ีดีในการรักษา
ความสะอาดของร่างกาย เส้ือผา้ เคร่ืองใช ้บา้นเรือน ฯลฯ แต่ผูส้อนไม่มีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอนวา่ตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิด
ความสามารถกระทาํพฤติกรรมอะไรไดบ้า้ง การเรียนการสอนจึงอยูใ่นรูปท่ีจดเน้ือเร่ืองบนกระดานดาํให้ผูเ้รียนลอก
ตามแลว้ไปท่อง การสอนไม่ไดเ้นน้ใหคิ้ดวา่การปฏิบติัตนใหมี้สุขนิสัยท่ีดีเป็นผลดีต่อตนอยา่งไร ไม่ไดเ้นน้ใหผู้เ้รียน
นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั เพราะผูเ้รียนยงัมีร่างกาย เส้ือผา้ สกปรก มอมแมม เป็นตน้ 
 การตั้งจุดมุ่งหมายในการสอนทาํใหก้ารสอนของผูส้อนตรงตามเน้ือหา และไดป้ระโยชน์แก่ผูเ้รียนโดยเฉพาะการ
เรียนคร้ังหน่ึง ๆ ผูเ้รียนจะมีพฒันาการความสามารถในการกระทาํพฤติกรรมต่าง ๆ เพิ่มข้ึน เช่นในเร่ืองสุขนิสัย การ
รักษาความสะอาดของร่างกายน้ีจะสามารถแปรงฟันไดถู้กวธีิ อาบนํ้าเองไดอ้ยา่งสะอาด รักษาความสะอาดของผม เล็บ 
หู ตา เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นนิสัยติดตวัผูเ้รียนไปภายหนา้ 
8. สาระสาํคญัของขอ้ความขา้งตน้เนน้ในเร่ืองใดเป็นสาํคญั 
 1. กระบวนการเรียนการสอนและการวดัผล  2. การสอนใหเ้กิดการปฏิบติัจริง 
 3. การทาํความสะอาดร่างกาย    4. การสร้างสุขนิสัยท่ีดีใหแ้ก่ผูเ้รียน 
 5. การตั้งจุดประสงคใ์นการเรียนการสอน 
ตอบ  5. การตั้งจุดประสงค์ในการเรียนการสอน 
9. หากการเรียนการสอนขาดการตั้งจุดประสงคแ์ลว้จะเกิดผลกระทบกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 
 1. สุขนิสัยของผูเ้รียน            2. พฒันาการทางความรู้ของผูเ้รียน 
 3. กระบวนการเรียนการสอนและการวดัผล    4. พฤติกรรมท่ีเหมาะสมของผูเ้รียนในการเรียน 
 5. พฤติกรรมในชีวิตประจาํวนัของผูเ้รียน 
ตอบ  3. กระบวนการเรียนการสอนและการวดัผล 
10. ช่ือเร่ืองท่ีเหมาะสมกบัขอ้ความขา้งตน้คือขอ้ใด 
 1. หลกัสูตรการเรียนการสอน    2. หลกัการสอนท่ีดีและเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
 3. สุขนิสัยท่ีเกิดจากการเรียนการสอนท่ีถูกตอ้ง  4. ความสาํคญัของการตั้งจุดประสงคก์ารสอน 
 5. กระบวนการจดัการเรียนการสอนของครู 
ตอบ  4. ความส าคัญของการตั้งจุดประสงค์การสอน 
11. “ชีวติมนุษยคื์อการเปล่ียนแปลง ชีวติท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงและพฒันา ในท่ีสุดก็เป็นไดเ้พียงแค่กลไกช้ินหน่ึงท่ี
ราคาค่างวดก็มีเท่าท่ีสามารถเดินไปไดต้ามจกัรกลท่ีมนัมีอยู ่และตามสภาพกลไกท่ีมนัอาศยัอยู ่ชีวติมนุษยต่์างกบักลไก
ตรงน้ี ตรงท่ีมนุษยส์ามารถสร้างคุณค่าและความหมาย ไม่เพียงแต่เพื่อตวัเองและในชัว่ชีวติหน่ึงเท่านั้น หากสาํคญักวา่
น้ีคือ ชีวิตยงัสามารถสร้างความหมายและคุณค่าใหแ้ก่คนอ่ืนและสังคมทั้งปัจจุบนัและโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในอนาคตอนั
ยาวไกลดว้ย” 
ขอ้ความขา้งตน้สรุปไดอ้ยา่งไร 
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 1. เกิดมาชาติหน่ึงพึงใชชี้วติใหคุ้ม้ค่า   2. การน่ิงเฉยไม่กา้วไปขา้งหนา้คือการถอยหลงั 
 3. ชีวติไม่ใช่จกัรกลตอ้งคิดด้ินรนต่อสู้   4. ชีวติเพียงแค่น้ีมีคุณูปการต่อทั้งโลกได ้
 5. ชีวติของมนุษยเ์ป็นเพียงกลไกช้ินหน่ึง 
ตอบ  4. ชีวติเพยีงแค่นีม้ีคุณูปการต่อทั้งโลกได้ 
อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบคาํถามขอ้ 12 – 13  
 “การแยกทางเดินให้แก่ความสนใจจากสายหน่ึงไปสู่อีกสายหน่ึงน้ีทาํยากเหลือเกิน ถา้หากท่านไม่ไดเ้ตรียมถนน
แห่งความสนไวห้ลาย ๆ สาย ดงันั้นในการเตรียมรับมือกบัความทุกขท่ี์จะเกิดข้ึนในวนัหนา้ จึงตอ้งเตรียมหาถนนแห่ง
ความสนใจไวห้ลาย ๆ สาย ตั้งแต่ในเวลาอนัผดุผอ่งช่ืนบาน เพื่อวา่เม่ือถึงภาวะฉุกเฉินแห่งชีวติท่านจะไดมี้ทางออก
หลาย ๆ ทาง” 
12. ขอ้ใดเป็นสาระสาํคญัของขอ้ความขา้งตน้ 

1. การเตรียมชีวติใหพ้ร้อมยอ่มจะประสบความสาํเร็จในชีวิต 
2. การเปล่ียนแปลงความคิดหรือความสนใจเป็นเร่ืองยาก 
3. ทุกคนยอ่มหาทางออกใหชี้วิตไดเ้สมอเม่ือมีความทุกข ์
4. ทุกคนควรพร้อมท่ีจะแกปั้ญหานานาประการในชีวติ 
5. การแกไ้ขปัญหาต่างๆ จะตอ้งแกห้ลายวธีิ 

ตอบ  4.ทุกคนควรพร้อมทีจ่ะแก้ปัญหานานาประการในชีวติ 
13. ขอ้ความขา้งตน้ตอ้งการเตือนสติผูอ่้านในเร่ืองใดมากท่ีสุด 
 1. โลกน้ีไม่มีอะไรแน่นอน    2. ความทุกขก์บัความสุขเป็นของคู่กนั 
 3. ชีวติจะพน้ภยัถา้ไม่ประมาท    4. ชีวติไม่ไดโ้รยดว้ยกลีบกุหลาบ 
 5. ความไม่แน่นอน คือความแน่นอน 
ตอบ  3. ชีวติจะพ้นภัยถ้าไม่ประมาท 
14. ระบบการศึกษาตอ้งการความหลากหลายและตอ้งการพลงัท่ีจะเติบโตอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุดเหมือนกบัป่าไมท่ี้ตน้ไม้
นานาพรรณข้ึนตามธรรมชาติตามอยา่งท่ีควรจะเป็น แต่ทีน้ีเราเองไปจาํกดัใหม้นัเหมือนกนัหมด ขณะน้ีปัญหาคือการ
เปล่ียนโลกทั้งโลกใหมี้อารยธรรมเดียวกนั 
ขอ้ใดเป็นสาระสาํคญัของขอ้ความขา้งตน้ 

1. การศึกษาปัจจุบนัเหมือนป่าไมซ่ึ้งมีการเติบโตอยา่งเป็นธรรมชาติ 
2. การศึกษาปัจจุบนัถูกจาํกดัมาก ควรมีการปรับปรุงระบบการศึกษาใหม่ 
3. การศึกษาปัจจุบนัเป็นระบบเดียวกนั ทาํใหไ้ม่มีโอกาสพฒันาไดดี้ 
4. ระบบการศึกษามีความแตกต่างกนัไปตามอารยธรรมท่ีหลากหลาย 
5. การศึกษาในปัจจุบนัพฒันาไปตามอารยธรรมของโลก 

ตอบ  3.การศึกษาปัจจุบันเป็นระบบเดียวกนั ท าให้ไม่มีโอกาสพฒันาได้ด ี
อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบคาํถามขอ้ 15 – 17 
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 “การประกอบดว้ยคุณสมบติั “มีดสองคม” ของผลิตภณัฑย์ารักษาโรค คือ สามารถรักษาโรคภยัให้หายหรืออาจ
ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวติมนุษย ์ดงันั้นภาครัฐจึงควรตอ้งยื่นมือออกมาดูแลและเขม้งวดกวดขนัอยา่งจริงจงัดว้ยการ
ควบคุมการแพร่กระจายของยาใหอ้ยูใ่นวงจาํกดัภายใตเ้ง่ือนไขขอ้บงัคบัของรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง วธีิการ
ควบคุมดูแลท่ีดีท่ีสุดไดพ้บวา่ จะตอ้งมุ่งเนน้ไปท่ีการผลิตและจาํหน่ายเพื่อความปลอดภยัสาํหรับประชาชน ซ่ึงรวมไป
ถึงการกาํจดัการเผยแพร่โฆษณาของตลาดยารักษาโรค” 
15. ขอ้ความน้ีกล่าวในลกัษณะใด 
 1. ตาํหนิ   2. เสนอแนะ   3. วจิารณ์    
 4. เชิญชวน   5. ช้ีแจง 
ตอบ  2. เสนอแนะ 
16. ขอ้ความขา้งตน้กล่าวถึงความสาํคญัของส่ิงใดมากท่ีสุด 
 1. การผลิต   2. การจาํหน่าย   3. การโฆษณา    
 4. การเผยแพร่  5. การควบคุม 
ตอบ  5. การควบคุม 
17. ขอ้ใดคือสาระสาํคญัของขอ้ความขา้งตน้ 
 1. รัฐบาลตอ้งควบคุมดูแลผลิตภณัฑย์ารักษาโรคอยา่งจริงจงั 
 2. ปัจจุบนัมีการโฆษณายารักษาโรคเกินความจริง 
 3. ผลิตภณัฑย์ารักษาโรคมีทั้งคุณและโทษต่อชีวติมนุษย ์
 4. การใชย้าผดิประเภทมีผลเสียต่อประชาชน 
 5. ควรกาํจดัการโฆษณาสินคา้ท่ีส่งผลเสียต่อประชาชน 
ตอบ  1. รัฐบาลต้องควบคุมดูแลผลติภัณฑ์ยารักษาโรคอย่างจริงจัง 
 “การอ่านออกเสียงคาํไทยบางคาํเป็นปัญหามานานแลว้ เพราะคนไทยอ่านไม่เหมือนกนั ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ
และราชบณัฑิตก็ไดพ้ิจารณาเร่ืองน้ีมานานแลว้เช่นกนั ในท่ีสุดคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองการใชภ้าษาไทยแห่ง
ราชบณัฑิตยสถานก็ไดมี้บนัทึกหลกัเกณฑก์ารอ่านออกเสียงข้ึนมาฉบบัหน่ึง สรุปความไดว้า่ การอ่านออกเสียงถือเป็น
มาตรฐานนั้นควรยดึหลกั 2 ประการ คือ อ่านตามมาตรฐานและอ่านตามความนิยม เวลาสอนใหส้อนอ่านตามมาตรฐาน 
แต่ถา้ผูอ่้านตอ้งการอ่านตามความนิยมก็มิใหถื้อวา่ผดิ” 
18. ขอ้ใดไม่ไดก้ล่าวไวใ้นบทความขา้งตน้ 
 1. การอ่านออกเสียงมีปัญหามานานแลว้ 
 2. การอ่านออกเสียงใหส้อนอ่านตามมาตรฐาน 
 3. ผูอ่้านมกัออกเสียงตามความนิยมมากกวา่การอ่านตามมาตรฐาน 
 4. การอ่านออกเสียงท่ีถูกตอ้งคือการอ่านตามความนิยม 
 5. กระทรวงศึกษาธิการและราชบณัฑิตยสถานพิจารณาเร่ืองการอ่านออกเสียงของคนไทย 
ตอบ  3. ผู้อ่านมักออกเสียงตามความนิยมมากกว่าการอ่านตามมาตรฐาน 
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19. พื้นท่ีจงัหวดัสระแกว้ควรจะพฒันาใหเ้ป็นเมืองเกษตรกรรม เพื่อสนบัสนุนอุตสาหกรรมและเป็นประตูการคา้สู่อิน
โดจีนควบคู่ไปกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ขอ้ความขา้งตน้หมายความวา่อยา่งไร 

1. จงัหวดัสระแกว้ควรไดรั้บการพฒันาเกษตรกรรมไปพร้อมกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
2. จงัหวดัสระแกว้จะไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นเมืองอุตสาหกรรมในอนาคต 
3. การพฒันาทางการเกษตรของจงัหวดัสระแกว้จะนาํไปสู่การพฒันาทางอุตสาหกรรม 
4. จงัหวดัสระแกว้มีความสาํคญัทั้งทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคา้และการท่องเท่ียว 
5. จงัหวดัสระแกว้มีความสาํคญัดา้นอุตสาหกรรมและเป็นประตูการคา้สู่อินโดจีน 

ตอบ  1.จังหวดัสระแก้วควรได้รับการพฒันาเกษตรกรรมไปพร้อมกบัการส่งเสริมการท่องเทีย่ว 
20. “ความยากแคน้ (อตัคดัขดัสน) ความยากไร้ (ยากจน ไม่มีอะไรจะกิน) และสภาพแวดลอ้มท่ีดอ้ยโอกาสของคนใน
ชนบทคือสาเหตุสาํคญัอยา่งหน่ึงของปัญหาความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอ้ม การแกปั้ญหาจึงหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้
จะตอ้งมีการจดัระบบการจดัการใชท้รัพยากรในชุมชนหรือทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพและเป็นธรรม นอกจากน้ียงั
จะตอ้งมีมาตรการส่งเสริมและเปิดโอกาสใหช้าวบา้นไดพ้ฒันาศกัยภาพจินตนาการและพลงัความคิดท่ีมีอยูใ่นชุมชน
อยา่งเตม็กาํลงัเพื่อท่ีจะสามารถระดมพลงัความคิดและภูมิปัญญาเหล่านั้นมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี” 
ขอ้ใดแสดงความเห็นของผูเ้ขียนไดค้ลอบคลุมท่ีสุด 

1. ตน้เหตุของปัญหาส่ิงแวดลอ้มเกิดจากความรู้นอ้ยและความยากจนของชาวบา้น 
2. รัฐไม่เปิดโอกาสใหช้าวบา้นไดคิ้ดคน้แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มของตนเอง 
3. ชุมชนมีความสามารถในการจดัการส่ิงแวดลอ้มไดถ้า้ไดรั้บการสนบัสนุน 
4. รัฐจดัการเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติมีความลาํเอียงและทาํงานไม่ไดผ้ล 
5. การแกไ้ขความเส่ือมโทรมและปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นหนา้ท่ีสาํคญัของชาวบา้น 

ตอบ  3.ชุมชนมีความสามารถในการจัดการส่ิงแวดล้อมได้ถ้าได้รับการสนับสนุน 
อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบคาํถามขอ้ 21 – 23  
 “เม่ือเห็นเพื่อนของคุณใชเ้คร่ืองประดบัท่ีทาํดว้ยงาชา้ง ขอไดป้รานีเขาและปรานีชา้งพอท่ีจะเล่าใหเ้ขาฟังวา่ ชา้ง
แอฟริกาไดถู้กทาํลายลงไปอยา่งน่าใจหาย จะเล่าดว้ยก็ไดน้ะครับวา่ชา้งนั้นเป็นสัตวส์ังคมอยา่งหน่ึง คือตอ้งอยูก่นัเป็น
โขลงและมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมาก ตวัท่ีแก่และมีงายาวจะถูกฆ่าตายก่อน โขลงชา้งท่ีเหลือจึงเป็นสังคมของชา้งท่ี
ขาดความสมดุลของวยัเพราะเหลือแต่ชา้งหนุ่มชา้งสาว โอกาสท่ีจะเอาชีวติรอดในธรรมชาติก็นอ้ยลง เขาประมาณกนั
วา่ชา้งซ่ึงมีอายไุม่ถึง 10 ปี ร้อยละ 40 จะตายลง เม่ือพอ่แม่มนัถูกฆ่าตายไปแลว้ เพียงแต่คุณยติุการใชง้าชา้งไดส้ักคน
หน่ึง บางทีก็ไดรั้กษาชีวติชา้งไวไ้ดเ้ชือกหน่ึงแลว้” 
21. จุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนขอ้ความขา้งตน้คือขอ้ใด 
 1. ใหเ้ห็นใจชา้งป่าท่ีถูกทาํลายชีวติ   2. เสนอใหช่้วยกนัอนุรักษช์า้งป่า  
 3. ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการลดจาํนวนของชา้ง  4. ใหค้วามเขา้ใจเร่ืองสังคมและธรรมชาติของชา้ง 
 5. รณรงคใ์หง้ดใชเ้คร่ืองประดบัจากงาชา้ง  
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ตอบ  5. รณรงค์ให้งดใช้เคร่ืองประดับจากงาช้าง 
22. “ปรานีเขา” ในขอ้ความขา้งตน้มีความหมายตามขอ้ใด 
 1. ช่วยมิใหเ้พื่อนมีส่วนในการทาํลายชีวติสัตว ์  2. ช่วยใหเ้พื่อนมีความรู้เก่ียวกบัวถีิชีวติของชา้ง 
 3. ช่วยมิใหเ้พื่อนมีค่านิยมท่ีผดิ ๆ ในการใชเ้คร่ืองประดบั 
 4. ช่วยใหเ้พื่อนเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองของความสมดุลของธรรมชาติ 
  5. ช่วยใหเ้พื่อนเขา้ใจเก่ียวกบัค่านิยมการใชเ้คร่ืองประดบั 
ตอบ  1. ช่วยมิให้เพือ่นมีส่วนในการท าลายชีวติสัตว์ 
23. ขอ้ใดท่ีผูเ้ขียนไม่ไดก้ล่าวถึงในขอ้ความขา้งตน้ 
 1. ชา้งชอบอยูร่วมกนัเป็นโขลง    2. ชา้งเป็นสัตวท่ี์ชอบอาศยัอยูก่บัมนุษย ์
 3. ชา้งจะเก้ือกลูกนัเพื่อความอยูร่อดในธรรมชาติ   
 4. ชา้งโขลงเดียวกนัจะมีความสัมพนัธ์กนัในระบบอาวโุส 
 5. การใชเ้คร่ืองประดบัจากงาชา้งจะส่งผลต่อชีวติและสังคมของชา้ง 
ตอบ  2. ช้างเป็นสัตว์ทีช่อบอาศัยอยู่กบัมนุษย์ 
อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบคาํถามขอ้ 24 – 27  
 ตลาดตราสารหน้ีในขณะน้ีมีแนวโนม้ดีข้ึน  อีกทั้งยงัมีบทบาทเพิ่มมากข้ึนกวา่เดิมเน่ืองจากสภาพคล่องมีการปรับตวั
ดีข้ึน  ประกอบกบัมาตรการตรึงอตัราดอกเบ้ียของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยในการควบคุมภาวะเงินเฟ้อก็เป็น
อีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งเสริมการตลาดตราสารหน้ีดว้ย  ดงันั้นคาดวา่อีก 3 ปี ตลาดตราสารหน้ีคงเป็นท่ียอมรับของสถาบนั
การเงินต่าง ๆ ในการระดมทุนอยา่งแน่นอนรวมไปถึงแหล่งออมเงินของบริษทัประกนัและกองทุนต่าง ๆ ในระยะยาว
อีกดว้ย 
 การท่ีจะใหต้ราสารหน้ีมีการพฒันาและเติบโตข้ึนนั้นทางรัฐบาลเองจะตอ้งเขา้มาช่วยเหลือดว้ย     โดยเฉพาะใน
ส่วนของการปรับลดหรือการยกเวน้อตัราภาษีจนกวา่ตลาดจะมีการพฒันาในระดบัท่ีน่าพอใจ  อยา่งไรก็ตามในการ
พฒันาตลาดตราสารหน้ีก็ข้ึนอยูก่บัภาคเอกชนดว้ยเช่นกนั เช่น เร่ืองของอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินต่างๆ 
ท่ีออกตราสารหน้ี  
24. ช่ือเร่ืองท่ีเหมาะสมคือ 
 1.  ตราสารหน้ีกบัสถาบนัการเงิน   2.  ตราสารหน้ีกบัภาวะเงินออมของประชาชน 
 3.  ประโยชน์ของตราสารหน้ีกบัการช่วยเหลือของรัฐบาล 4.  ตราสารหน้ีกบัสภาพคล่องในระบบการเงิน 
 5.  สภาพคล่องในระบบการเงิน 
ตอบ  4.  ตราสารหนีก้บัสภาพคล่องในระบบการเงิน 
25. สาระสาํคญัของยอ่หนา้ท่ี 1 คือเร่ืองใด 
 1.  การควบคุมภาวะเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไท    2.  สภาพคล่องทางการเงินของประเทศไทยดีข้ึน 
 3.  การระดมทุนของสถาบนัการเงิน    4.  บทบาทของตราสารหน้ีในระบบการเงิน 
 5.  ความนิยมของตราสารหน้ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
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ตอบ  5.  ความนิยมของตราสารหนีม้ีแนวโน้มเพิม่ขึน้ 
26. ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถควบคุมภาวะเงินเฟ้อโดยใชส่ิ้งใดเป็นกลไก 
 1.  ตราสารหน้ี     2.  อตัราดอกเบ้ีย 
 3.  สถาบนัการเงิน     4.  อตัราภาษี 
 5.  การระดมทุน 
ตอบ  2.  อตัราดอกเบีย้ 
27.  ปัจจยัขอ้ใดไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของตลาดตราสารหน้ี 
 1.  อตัราดอกเบ้ีย     2.  อตัราภาษี 
 3.  สถาบนัการเงิน     4.  ค่านิยม 
 5. สภาพคล่องทางการเงิน 
ตอบ  4.  ค่านิยม 

-------------------------- 
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เจาะข้อสอบ การเลอืกใช้ค าและกลุ่มค า 
 ขอ้สอบประเภทของการเลือกใชค้าํและกลุ่มคาํนั้น โจทยจ์ะมีหลายรูปแบบ เช่น ให้เลือกคาํท่ีมีความหมาย
เหมือนกนั ตรงกนัขา้มกนักบัคาํท่ีกาํหนดให ้หรือ อาจให้อธิบายความหมายของขอ้ความ สาํนวน สุภาษิต คาํพงัเพย 
หรือ ใหเ้ติมคาํลงในช่องวา่งใหไ้ดใ้จความตามบริบทของประโยค 
 ความยากของขอ้สอบประเภทน้ีไม่ไดอ้ยูท่ี่การคิด แต่อยูท่ี่ความไม่เขา้ใจในความหมายของคาํในขอ้สอบ เม่ือ
ท่านไม่เขา้ใจ ก็ไม่สามารถจะทาํขอ้สอบขอ้นั้นไดถู้กตอ้ง 
 ซ่ึงคาํหรือขอ้ความต่าง ๆ ท่ีโจทยน์าํมาออกเป็นขอ้สอบนั้นจะมีอยู ่3 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ 

1. คาํท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงใชก้นัไม่ถูกตอ้ง 
2. คาํจากตวับทกฏหมายต่าง ๆ โดยถา้เราไม่ไดท้าํงานทางดา้นนั้น ๆ ก็ไม่สามารถตอบไดเ้ช่นกนั 
3. ตวัเช่ือมต่าง ๆ เช่น กบั แก่ แด่ ต่อ ฯลฯ ซ่ึงเราจะตอ้งรู้หลกัการวา่คาํใดควรใชก้บัรูปประโยคใด 

ฉะนั้น ในการทาํขอ้สอบประเภทน้ีท่านจะตอ้งรู้ความหมายของคาํต่าง ๆ และวธีิใชค้าํเหล่านั้น 
อยา่งถูกตอ้งตรงตามความหมาย ใหไ้ดม้ากท่ีสุด  
เทคนิคการท าข้อสอบ 
 1. พยายามทาํความเขา้ใจดูบริบทหรือภาพรวมของประโยคท่ีใหม้าวา่ส่ือความหมายถึงอะไร 
 2. ใชป้ระสบการณ์หาความหมายของตวัเลือกในแต่ละขอ้ 
 3. ดูคาํหลงัช่องวา่งท่ีขอ้สอบตอ้งการให้เติมวา่มีความสัมพนัธ์กบัตวัเลือกใด (.....................) 
 4. ในกรณีท่ีไม่ทราบความหมายของคาํ ใหเ้ลือกเติมโดยดูความเหมาะสมของคาํกบัประโยค 

แนวข้อสอบการเลอืกใช้ค าและกลุ่มค า แบบ การเติมค าในช่องว่าง 
ค าส่ัง จงอ่านขอ้ความท่ีกาํหนดให้  แลว้พิจารณาเลือกตวัเลือก 1, 2, 3, หรือ 4 เติมในช่องวา่งใหถู้กตอ้งตามหลกัภาษา
และใหมี้ความหมายสอดคลอ้งกบัขอ้ความท่ีกาํหนดใหน้ั้น 
1.  การใชเ้สรีภาพโดยไม่คาํนึงถึงความรับผดิชอบจะ……….ศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อวงการหนงัสือพิมพ ์
 1   ขดั      2   ขาด     3   ขจดั     4   ทาํลาย 
ตอบข้อ  4. การใชเ้สรีภาพโดยไม่คาํนึงถึงความรับผดิชอบจะทาํลายศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อวงการหนงัสือพิมพ ์
2.  ในกรณีเรือประมงไทยถูกจบั รัฐบาลน่าจะส่งคาํ…………อยา่งเป็นทางการไปยงัรัฐบาลของประเทศนั้น 
 1   ประทว้ง    2   ทกัทว้ง    3   ทว้งติง    4   โตแ้ยง้ 
ตอบข้อ  1.  ประทว้ง  = การกระทาํท่ีแสดงออกวา่ไม่เห็นดว้ยหรือไม่พอใจ 
  ทกัทว้ง  = กล่าวหรือแสดงออกวา่ไม่เห็นดว้ย 
  ทว้งติง  = คา้นไว ้
  โตแ้ยง้   =  แสดงความเห็นแยง้กนั 
3.  รัฐบาลตอ้งเตรียมพร้อมไวเ้สมอเพื่อ……….การก่อกวนของผูท่ี้ไม่หวงัดีต่อชาติบา้นเมือง 
 1   กีดกนั    2  ป้องกนั    3   กีดขวาง    4   ขดัขวาง 
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ตอบข้อ  2. รัฐบาลตอ้งเตรียมพร้อมไวเ้สมอเพื่อป้องกนัการก่อกวนของผูท่ี้ไม่หวงัดีต่อชาติบา้นเมือง 
  กีดกนั  = กนัไม่ใหท้าํไดส้ะดวก เช่น การกีดกนัทางการคา้ 
  กีดขวาง = ขวางกนัไว,้ ขวางเกะกะ  เช่น กีดขวางทางจราจร 
  ขดัขวาง = ทาํใหไ้ม่สะดวก 
4.  เขาพดูจา……….จนจบัใจความไม่ไดเ้อาเสียเลย 
 1   วกวน    2   โง่เง่า    3   โยกโย ้   4   เวยีนวน 
ตอบข้อ 1. เขาพดูจาวกวนจนจบัใจความไม่ไดเ้อาเสียเลย 
5.  คนไร้ศาสนาปราศจากเคร่ือง………….ทางใจ  อาจจะประกอบกรรมชัว่ไดโ้ดยง่าย 
 1   หน่วงเหน่ียว   2   เหน่ียวร้ัง    3   ยดึเหน่ียว    4   ผกูพนั 
ตอบข้อ 3.  ยดึเหน่ียว = อาศยัเป็นท่ีพึ่ง(ทางใจ) 
  หน่วงเหน่ียว = ถ่วงเวลาไว ้
6.  ภายในหอ้ง……….ไปดว้ยกล่ินดอกไมน้านาพรรณ 
 1   ส่งกล่ิน    2   อบอวล    3   ฟุ้งเฟ่ือง    4   กระจาย 
ตอบข้อ 2. ภายในหอ้งอบอวลไปดว้ยกล่ินดอกไมน้านาพรรณ 
  ฟุ้งเฟ่ือง  = ขจรไป, แพร่หลาย (เกียรติคุณ)  เช่ียวชาญ, ชาํนิชาํนาญ (สติปัญญา) 
7.  เขามี…………ท่ีแน่นอนในการทาํงาน 
 1   ทศันคติ    2   อุดมคติ    3   ปฏิภาณ    4   วจิารณญาณ 
ตอบข้อ 2. อุดมคติ  = ความดีงามและความจริงใจทางใดทางหน่ึงท่ีมนุษยย์ดึถือวา่เป็น   
เป้าหมายแห่งชีวิตตน 
  ทศันคติ  = แนวความคิดเห็น 
  ปฏิภาณ  = เชาวไ์วในการกล่าวแกท้นัที เช่น เด็กคนน้ีมีปฏิภาณไหวพริบดีมาก 
  วจิารณญาณ = ปัญญาท่ีสามารถรู้หรือใหเ้หตุผลท่ีถูกตอ้ง 
8. การประเมินผลหมายถึงการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ..............ประเมินผลหลงัจากท่ีได้
เร่ิมปฏิบติังานไปแลว้ 
 1.  เพราะ  2.  โดยเฉพาะ  3.  ต่อเน่ืองจาก  4.  ส่งผลต่อ 
ตอบข้อ 2. การประเมินผลหมายถึงการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจโดยเฉพาะประเมินผล
หลงัจากท่ีไดเ้ร่ิมปฏิบติังานไปแลว้ 
9. นกัพฒันาชุมชนไม่เพียงแต่........ ความคิดเห็นของนกัอนุรักษธ์รรมชาติเท่านั้น แต่ตอ้งใชว้จิารณญาณในการ
กลัน่กรองอีกดว้ย 
          1.  รับฟัง  2.  คลอ้ยตาม  3.  สนบัสนุน  4.  สอดคลอ้ง 
ตอบข้อ 1. นกัพฒันาชุมชนไม่เพียงแต่รับฟัง ความคิดเห็นของนกัอนุรักษธ์รรมชาติเท่านั้น แต่ตอ้งใชว้ิจารณญาณใน
การกลัน่กรองอีกดว้ย 
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10. การขอแกไ้ขรัฐธรรมนูญน้ีไดเ้คยกระทาํมาถึง 2 คร้ังแลว้แต่ก็ตกไป เพราะวุฒิสมาชิกส่วนใหญ่..............   
          1.  ติเตียน   2.  ต่อตา้น  3.  คดัคา้น  4.  ขดัแยง้ 
ตอบข้อ  3. การขอแกไ้ขรัฐธรรมนูญน้ีไดเ้คยกระทาํมาถึง 2 คร้ังแลว้แต่ก็ตกไป เพราะวุฒิสมาชิกส่วนใหญ่คดัคา้น   
11. ผูป้ฏิบติังานยงัไม่เห็นความสาํคญัของขอ้มูลเบ้ืองตน้…...  ส่ิงน้ีมีความจาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรับการบริหาร 
          1.  เพราะ  2.  และ   3.  ทั้ง ๆ ท่ี  4.  อยา่งไรก็ตาม 
ตอบข้อ 3. ผูป้ฏิบติังานยงัไม่เห็นความสาํคญัของขอ้มูลเบ้ืองตน้ทั้ง ๆ ท่ีส่ิงน้ีมีความจาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรับการบริหาร 
12. จรรยาบรรณเป็นส่ิงท่ีหน่วยงาน........... ข้ึน  เพื่อรักษามาตรฐานวชิาชีพของหน่วยงานนั้น ๆ 
           1.  บญัญติั  2.  กาํหนด  3.  ดาํรง   4.  เสนอ 
ตอบข้อ 2. จรรยาบรรณเป็นส่ิงท่ีหน่วยงานกาํหนดข้ึน เพื่อรักษามาตรฐานวชิาชีพของหน่วยงานนั้น ๆ 
บญัญติั  = ตราข้ึนหรือกาํหนดข้ึนเป็นหลกัเกณฑ ์เป็นกฏหมาย 
  ดาํรง  = ทาํใหค้งอยู ่
13. การข้ึนอตัราเงินเดือนของขา้ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย........การนั้น 
          1.  วา่ดว้ย  2.  เฉพาะ  3.  โดยเฉพาะ  4.  สมควร 
ตอบข้อ 1. การข้ึนอตัราเงินเดือนของขา้ราชการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 
14. ผูมี้ร่างกายปกติยาเป็นส่ิงไม่จาํเป็น เพราะส่ิงท่ีร่างกายตอ้งการคือส่ิงท่ีร่างกายขาด เช่น เกลือแร่ วติามิน  เป็นตน้  
ส่วนผูสู้งอายตุอ้งการช่วยยอ่ยอาหารเพราะกระเพาะลาํไส้หยอ่น............. 
           1.  ความสามารถ     2.  ประสิทธิภาพ     
  3.  ศกัยภาพ     4.  สมรรถภาพ 
ตอบข้อ 4.  สมรรถภาพ  = ความสามารถ (มกัใชก้บัส่ิงมีชีวติ) 
  สมรรถนะ = ความสามารถ (มกัใชก้บัเคร่ืองจกัร) 
  ศกัยภาพ = คุณสมบติัท่ีแฝงอยูใ่นส่ิงต่าง ๆ สามารถนาํมาพฒันาหรือปรากฏให ้
ประจกัษไ์ด ้
  ประสิทธิภาพ = ความสามารถท่ีทาํใหเ้กิดผลในการทาํงาน 
15. เม่ือปี พ.ศ.2545 องคก์รอนามยัโลกโดยแพทยจ์ากประเทศต่าง ๆ เดินทางไปประชุมท่ีกรุงบรัสเซลประเทศเบลเยีย่ม 
เพื่อหาทาง ............  การระบาดของโรคเอดส์ 
            1.  ควบคุม  2.  ยบัย ั้ง  3. กาํจดั   4.  ป้องกนั 
ตอบข้อ 2. เม่ือปี พ.ศ.2545 องคก์รอนามยัโลกโดยแพทยจ์ากประเทศต่าง ๆ เดินทางไปประชุมท่ีกรุงบรัสเซลประเทศ
เบลเยีย่ม เพื่อหาทาง ยบัย ั้งการระบาดของโรคเอดส์ 
16. เยาวชนท่ีกระทาํความผิดลหุโทษตอ้งอยูใ่น.......ของกรมคุมประพฤติหรือถูกกกักนัในสถานพินิจ 
          1.  ความดูแล  2.  ความควบคุม  3. ความพิทกัษ ์  4. ความช่วยเหลือ 
ตอบข้อ 2. เยาวชนท่ีกระทาํความผดิลหุโทษตอ้งอยูใ่นความควบคุมของกรมคุมประพฤติหรือถูกกกักนัในสถานพินิจ 
  ควบคุม  = ดูแล, กาํกบั, กกัขงั 
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17. ในปัจจุบนัการเล่นวา่วในสถานท่ีต่าง ๆ เป็นไปไดด้ว้ยความยากลาํบากอาจเน่ืองมาจากมีอาคารส่ิงปลูกสร้าง  
บา้นเรือน  เสาไฟฟ้า  อยูท่ ัว่ไป  ส่งผลใหก้ารคิดคน้และ .........วา่วรูปแบบใหม่ ๆ จึงไม่เกิดข้ึน      
            1.  พฒันา  2.  ดดัแปลง  3. ประดิษฐ์  4.  ปรับปรุง 
ตอบข้อ 3. ในปัจจุบนัการเล่นวา่วในสถานท่ีต่าง ๆ เป็นไปไดด้ว้ยความยากลาํบากอาจเน่ืองมาจากมีอาคารส่ิงปลูกสร้าง 
บา้นเรือน  เสาไฟฟ้า  อยูท่ ัว่ไป  ส่งผลใหก้ารคิดคน้และ ประดิษฐว์า่วรูปแบบใหม่ ๆ จึงไม่เกิดข้ึน      
18. การตายของเขาเป็น............ของชาติ 
          1.  เกียรติศกัด์ิ  2.  เกียรติภูมิ  3. ศกัด์ิศรี  4.  ปฐมภูมิ 
ตอบข้อ 2. การตายของเขาเป็นเกียรติภูมิของชาติ 
19. นายกรัฐมนตรี.............ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัทุกจงัหวดัเดินทางมาร่วมประชุม 
          1.  อนุญาต  2.  อนุมติั  3. สงเคราะห์  4.  อนุโลม 
ตอบข้อ 2. นายกรัฐมนตรีอนุมติัใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัทุกจงัหวดัเดินทางมาร่วมประชุม 
  อนุมติั  = ใหอ้าํนาจกระทาํตามระเบียบท่ีกาํหนดไว ้
20. ธรรมชาติท่ีภูกระดึงสามารถ.........นกัท่องเท่ียวใหไ้ป.........ปีละหลายแสนคน 
             1.  เชิญชวน  เท่ียว 2.  ดึงดูด  พกัผอ่น 3. ชกัจูง  ทศันาจร         4. ชกัชวน  คา้งแรม 
ตอบข้อ 2. ธรรมชาติท่ีภูกระดึงสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหไ้ปพกัผอ่นปีละหลายแสนคน 
21. ปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหาท่ีทุกประเทศทัว่โลกเห็นความสาํคญัและกาํหนดมาตรการในการ..........
ส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการ..............เทคโนโลยแีละเศรษฐกิจ 
           1.  รักษา  ศึกษา  2.  ดูแล  ปรับปรุง 3. อนุรักษ ์ พฒันา          4. ควบคุม  ส่งเสริม 
ตอบข้อ 3. ปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหาท่ีทุกประเทศทัว่โลกเห็นความสาํคญัและกาํหนดมาตรการในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการพฒันาเทคโนโลยแีละเศรษฐกิจ 
22. ลาวโชคดีท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มี........ในการพฒันาไดสู้ง...........ส่ิงท่ีลาวยงัขาดอยูใ่นขณะน้ีคือทุน  
เทคโนโลยแีละความรู้ความชาํนาญในการนาํทรัพยากรเหล่านั้นมาใช ้
             1.  คุณภาพ  เพราะ    2.  ศกัยภาพ  แต่   
             3. สมรรถภาพ  ทวา่             4. ประสิทธิภาพ  ดงันั้น 
ตอบข้อ 2. ลาวโชคดีท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มีศกัยภาพในการพฒันาไดสู้งแต่ส่ิงท่ีลาวยงัขาดอยูใ่นขณะน้ี
คือทุน เทคโนโลยแีละความรู้ความชาํนาญในการนาํทรัพยากรเหล่านั้นมาใช ้
23. รัฐบาลควร..........นโยบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบั.............ของภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมในระยะยาวเพื่อให้
สามารถวางแผนดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
          1.  ปรับปรุง  ทิศทาง    2.  กาํหนด  สัดส่วน  
 3. ประกาศ  แนวคิด          4. พิจารณา  ผลผลิต 
ตอบข้อ 2. รัฐบาลควรกาํหนดนโยบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัสัดส่วนของภาคเกษตรกรรมและ 
ภาคอุตสาหกรรมในระยะยาวเพื่อใหส้ามารถวางแผนดาํเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
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24. ชีวติของคนไทยและประเทศไทย...........กบันํ้าและคนไทย..........ชีวติอยูไ่ดด้ว้ยดีตลอดมาจนถึงทุกวนัน้ี 
          1.  ผกูพนั  ดาํรง     2.  เก่ียวขอ้ง  ของ  
 3. สัมพนัธ์  ดาํเนิน            4. เก่ียวพนั  พฒันา 
ตอบข้อ 1. ชีวติของคนไทยและประเทศไทยผกูพนักบันํ้าและคนไทยดาํรงชีวติอยูไ่ดด้ว้ยดีตลอดมาจนถึงทุกวนัน้ี 
  ผกูพนั  = ติดพนั, เอาใจใส่ (ใชก้บัฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีชีวติ 
25. เม่ือเทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ........การแพทยท่ี์มีความกา้วหนา้เพิ่มข้ึน  แต่ความเช่ือดา้นไสย
ศาสตร์กลบัลดลง 
          1.  โดย   2.  เพราะ  3.  โดยเฉพาะ   4.  ดงันั้น 
ตอบข้อ 3. เม่ือประโยคหนา้ตอ้งการเนน้ส่วนยอ่ยใดส่วนยอ่ยหน่ึงจะใช ้“โดยเฉพาะ” 
เม่ือเทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะการแพทยท่ี์มีความกา้วหนา้เพิ่มข้ึน  แต่ความเช่ือดา้นไสย
ศาสตร์กลบัลดลง 
26. รัฐบาลไดถื้อเอาความผาสุกของประชาชนชาวไทยเป็น.........สูงสุดในการบริหารประเทศ 
          1.  จุดหมาย  2.  นโยบาย  3. มาตรการ  4.  แนวทาง 
ตอบข้อ 1.  จุดหมาย  = จุดหรือสภาวะท่ีพยายามไปใหถึ้ง 
  นโยบาย = หลกัและวธีิปฏิบติัซ่ึงถือเป็นแนวดาํเนินการ 
  มาตรการ = วธีิการท่ีตั้งเป็นกฏ 
  แนวทาง = ทางปฏิบติัท่ีวางไวเ้ป็นแนว 
27. การรับราชการคือการรับใชป้ระชาชนซ่ึงเป็น...........ท่ีสาํคญัและจาํเป็นของขา้ราชการ 
            1.  อุดมคติ  2.  มโนคติ  3. อุดมการณ์  4.  หวัใจ 
ตอบข้อ 4. หวัใจ  = ส่วนสาํคญัแห่งส่ิงต่าง ๆ 
  อุดมการณ์ = อุดมคติสูงสุดท่ีจูงใจมนุษยใ์หพ้ยายามบรรลุถึง 
  มโนคติ  = ความคิด 
28. วชิาโบราณคดีในประเทศไทยเร่ิมในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เพราะเหตุวา่ไดท้รงเร่ิมตน้เก็บ
รวบรวมโบราณวตัถุท่ีสาํคญัไวก่้อนและทรงสร้างอาคารสาํหรับจดัตั้งวตัถุเหล่านั้นภายในพระบรมมหาราชวงั นบัเป็น
คร้ังแรกท่ีคาํวา่........ ปรากฏในภาษาไทย 
       1.  หอรัษฎากร  2.  พิพิธภณัฑ ์  3.  หอพระสมุด  4.  โบราณคดี 
ตอบข้อ 2. วชิาโบราณคดีในประเทศไทยเร่ิมในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เพราะเหตุวา่ไดท้รงเร่ิมตน้
เก็บรวบรวมโบราณวตัถุท่ีสาํคญัไวก่้อนและทรงสร้างอาคารสาํหรับจดัตั้งวตัถุเหล่านั้นภายในพระบรมมหาราชวงั 
นบัเป็นคร้ังแรกท่ีคาํวา่พิพิธพณัฑป์รากฏในภาษาไทย 
29. มี...............โปรดเกลา้โปรดกระหม่อม ใหป้ระกาศเฉลิมพระนาม สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย ์ตามท่ีจารึกใน
พระสุพรรณบฏัวา่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
             1.  พระราชดาํริ     2.  พระราชดาํรัส   
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             3.  พระราชเสาวนีย ์     4.  พระบรมราชโองการ 
ตอบข้อ 4.  พระบรมราชโองการ = คาํสั่งของพระมหากษตัริย ์
  พระราชดาํริ  = คิด 
  พระราชดาํรัส  = พดู 
  พระราชเสาวนีย ์  = คาํสั่งของพระราชินี   
30. การทาํงานโครงการน้ี.........จะไดรั้บความร่วมมือประสานงานจากทุกฝ่ายเป็นอยา่งดี..........สามารถบรรลุถึง
เป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้
          1.  ถึง  ก ็   2.  หาก  จึง  3. แม ้ แต่ก็  4.  แมว้า่  แต่ก็ไม่ 
ตอบข้อ 4. การทาํงานโครงการน้ีแมว้า่จะไดรั้บความร่วมมือประสานงานจากทุกฝ่ายเป็นอยา่งดีแต่ก็ไม่สามารถบรรลุ
ถึงเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้
 

 

       --------------------------------- 
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เจาะข้อสอบ การเขยีนประโยคให้ถูกต้องตามหลกัภาษา 
ลกัษณะขอ้สอบประเภทน้ี ท่านจะตอ้งมีพื้นฐานเก่ียวกบัเร่ืองของการใชค้าํและกลุ่มคาํ เพราะแนวขอ้สอบตอ้งการจะ
ใหท้่านหาส่วนท่ีผดิหรือถูกแลว้แต่คาํถาม 
 โดยประโยครัดกุมและถูกตอ้งตามหลกัภาษาก็มีอยูห่ลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบก็ยากง่ายพอ ๆ กนั ข้ึนอยูก่บั
ประสบการณ์ในการณ์ทาํขอ้สอบของท่าน 
เรามาดูหลกัในการทาํกนัก่อนนะคะวา่เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ขอ้ความน้ีมนับกพร่องอะไรบา้ง 

1. ประโยคใชค้าํผดิความหมาย เช่น อาหารรสชาติกลมกลืนมาก 
กลมกลืน = เขา้กนัไดดี้, ไม่ขดัแยง้กนั     ซ่ึงไม่เขา้กบับริบทของประโยค  
 จะตอ้งใชค้าํวา่  กลมกล่อม = ท่ีเขา้กนัได ้(ใชก้บัรสหรือเสียง) 

2. ใชส้าํนวนต่างประเทศ หลกัสังเกตมีอยูห่ลายรูปแบบ 
- พบคาํวา่ “ปราศจาก” “ง่ายต่อการ” “ยากต่อการ”, 
- จาํนวนนบัอยูห่นา้คาํนาม เช่น 2 โจรบุกปลน้ธนาคาร 

ท่ีถูกตอ้งจะใชว้า่ โจร 2 คนบุกปลน้ธนาคาร  
-     ถูก ตามดว้ยดา้น บวก  เช่น เขาถูกหวยรางวลัท่ี 1 
  ท่ีถูกตอ้งจะตอ้งใชว้า่ เขาไดรั้บรางวลั....... 
   ฯลฯ 

3. ใชภ้าษาฟุ่มเฟือย  
- ขอ้ความท่ีมนัเยิน่เยอ้ เราสามารถตดัคาํออกไดโ้ดยท่ีไม่เสียความ 
- พบคาํเดียวกนั ความหมายเดียวกนัอยูใ่นประโยคเดียวกนั 
- พบคาํวา่ มีการ, มีความ, ทาํการ, ทาํความ, เพื่อการ, เพื่อความ นาํหนา้คาํกริยา โดยเม่ือตดัออก

แลว้ความหมายคงเดิม ก็นบัวา่ฟุ่มเฟือย 
4. ใชภ้าษากาํกวม คือประโยคท่ีสามารถแปลความหมายไดม้ากกวา่ 1 ความหมาย 

- พอ่เล้ียงฉนัดี สามารถแปลได ้2ความหมาย คือ 
o พอ่(ของฉนั) เล้ียง(ดู)ฉนัดี  
o พอ่เล้ียง(ไม่ใช่พอ่ตวั) เล้ียง(ดู)ฉนัดี 

5. เรียงลาํดบัคาํในประโยคไม่ถูกตอ้ง 
การเรียงประโยคของไทยท่ีถูกตอ้งจะตอ้งมีดงัน้ี 
 1. ประโยคกรรตุ ภาคประธาน + ภาคแสดง 
  เช่น แมวกดัหนู, ฉนักินขา้ว 
 2. ประโยคกรรม คือประโยคท่ีนาํกรรมมาข้ึนตน้ประโยค 
  เช่น หนูถูกแมวกดั, ขา้วถูกฉนักิน 
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 3. ประโยคกริยา คือประโยคท่ีนาํคาํกริยามาข้ึนตน้ประโยค  
 เช่น  เกิดเหตุการณ์น่าสยดสยองข้ึนในบา้นหลงัเก่าของฉนัมีรายงานข่าววา่................. 
  ปรากฏเหตุการณ์ร้ายแรงข้ึน ณ ............................ 
 4. ประโยคการิต คือ ประโยคประธานหรือประโยคกรรม ท่ีมีผูรั้บใช ้เขา้มาแทรก 
 เช่น แมวบงัคบัใหห้นูกินขนม 

6. ใชค้าํเช่ือม (บุพบท สันธาน) ไม่ถูกตอ้ง 
คาํเช่ือมท่ีจะนาํมาออกนั้นมีอยูจ่าํนวนมากเช่น กบั, แก่, แด่, ต่อ, ดว้ย, โดย, ของ, แห่ง, ใน, จาก, ตาม, เพราะ, จึง ฯลฯ 
ซ่ึงแต่ละคาํท่านตอ้งจาํหลกัใหไ้ดว้า่ คาํใดใชเ้ช่ือมกบัคาํประเภทใด 
 เช่น แก่ จะใชน้าํหนา้ นามฝ่ายรับ เช่น  
เขาใหข้องแก่เพื่อน  
จะไม่ใช ้เขาใหข้องกบัเพื่อน  เป็นตน้ 
 ลองฝึกทาํแนวขอ้สอบท่ีมีอยู ่3 ประเภทดงัต่อไปน้ี 

แนวข้อสอบประโยครัดกมุและถูกต้องตามหลกัภาษา รูปแบบที ่1 
ค าส่ัง  จงพิจารณาคาํหรือกลุ่มคาํท่ีขีดเส้นใตแ้ละมีหมายเลข  (1) , (2) หรือ (3)  กาํกบัอยูแ่ลว้เลือกตอบดงัน้ี 
ตอบ  1  ถา้คาํหรือกลุ่มคาํท่ีขีดเส้นใตท้ั้ง  3  กลุ่ม  ใชไ้ดรั้ดกุมและถูกตอ้งตามหลกัภาษา 
ตอบ  2  ถา้คาํหรือกลุ่มคาํท่ีขีดเส้นใตเ้ฉพาะกลุ่ม (1) และ กลุ่ม (2)  ใชไ้ดรั้ดกุมถูกตอ้งตามหลกัภาษา 
ตอบ  3  ถา้คาํหรือกลุ่มคาํท่ีขีดเส้นใตเ้ฉพาะกลุ่ม (1) และ กลุ่ม (3)  ใชไ้ดรั้ดกุมถูกตอ้งตามหลกัภาษา 
ตอบ  4  ถา้คาํหรือกลุ่มคาํท่ีขีดเส้นใตเ้ฉพาะกลุ่ม (2) และ กลุ่ม (3)  ใชไ้ดรั้ดกุมถูกตอ้งตามหลกัภาษา 
1. การศึกษาเก่ียวกบัความแตกต่างทางพฒันาการของนกัเรียน ทาํใหเ้ราทราบวา่นกัเรียนสามารถทาํงาน    
     (1) 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้หรือการใชค้วามคิดไดแ้ตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูใ่นวยัและวฒิุภาวะตลอด                              
   (2)                (3) 
ช่วงเวลาตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาถึงระดบัมธัยมศึกษา 
ตอบข้อ 2.  เพราะ 3 ใชค้าํเช่ือมผดิ  
 เปล่ียนเป็น ข้ึนอยูก่บัวยัและวฒิุภาวะ 
 คาํวา่ กบั  ใชเ้ช่ือมคาํท่ีไปในทิศทางเดียวกนั มีส่วนรวมกนัหรือเก่ียวขอ้งกนั 
  เช่น ประสานกบั ช้ีแจงกบั ต่อสู้กบั  สัมพนัธ์กบั ฯลฯ 
2. โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของอาณาจกัรสุโขทยัข้ึนอยูก่บัเกษตรกรรมเป็นหลกั พื้นท่ีท่ีเป็น 
   (1)              (2)  
       แหล่งเพาะปลูกสาํคญั ไดแ้ก่ บริเวณท่ีราบลุ่มซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเมืองสุโขทยั ศรีสัชนาลยั ชากงัราว 
                           (3) 
และสองแคว 
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ตอบข้อ 1. ไม่มีขอ้ผดิ 
3. วตัถุประสงคอี์กประการหน่ึงในการจดัตั้งธนาคารเกษตรข้ึนในสมยันั้นก็เพื่อประคองฐานะของ 
                         (1)              (2) 
ชาวนาไม่ใหท้รุดลงเม่ือประสบภยัธรรมชาติ 
                 (3)  
ตอบข้อ 4. เพราะ 1 ใชค้าํผดิ 
 แกไ้ขเป็นคาํวา่ ก่อตั้ง 
  จดัตั้ง = ตั้งข้ึน , แต่งตั้งใหม้ัน่คง (มกัใชก้บัการจดักลุ่มบุคคล เช่น จดัตั้งรัฐบาล) 
  ก่อตั้ง = จดัตั้งข้ึน, ริเร่ิมใหมี้ข้ึน (มกัใชก้บัสถานท่ีท่ีไม่เคยมีมาก่อน) 
4. การปฏิรูปคือการเปล่ียนแปลงท่ีทุกฝ่ายจะตอ้งร่วมมือและรองรับผลของการกระทาํ 
         (1)  (2)    (3) 
ตอบข้อ 2. เพราะ 3 ใชค้าํผดิ 
 แกไ้ขเป็นคาํวา่ ยอมรับ 
5. การดาํเนินงานของธนาคารขา้วถือเป็นกิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นการใหค้วามช่วยเหลือกบัประชาชน 
   (1)              (2)    
และเป็นกิจกรรมท่ีประชาชนเป็นผูด้าํเนินการในลกัษณะชุมชนช่วยชุมชน 
              (3) 
ตอบข้อ 3. เพราะ 2 ใชค้าํเช่ือมผดิ 
 แกไ้ขเป็น ช่วยเหลือแก่ เพราะ การใหจ้ะตอ้งตามดว้ยคาํวา่ “แก่” 
  แก่ = การใหท้ัว่ไป เช่น เขาให้เงินแก่เพื่อน 
  แด่ = เคารพนบัถือ, ใหเ้พื่อเป็นเกียรติ  
เช่น คุณสมชาย ถวายภตัตาหารเพลแด่พระสงฆ ์
6. กรุงเทพมหานครตั้งอยูบ่นพื้นท่ีราบลุ่มตอนปลายแม่นํ้าเจา้พระยาไม่ไกลจากปากอ่าวไทยเท่าใดนกั 
           (1)                (2)          (3) 
ตอบข้อ 1. ไม่มีขอ้ผดิ 
7. สมาชิกวฒิุสภามีหนา้ท่ีกลัน่กรองกฎหมายก่อนใหค้วามเห็นชอบหรือหยดุย ั้งร่างกฏหมายท่ีผา่นการ 
    (1)             (2)         (3) 
พิจารณาจากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หากเห็นวา่จะทาํให้เกิดผลเสียหาย 
ตอบข้อ 2. เพราะ 3 ใชค้าํผดิ 
 แกไ้ขเป็นคาํวา่ ยบัย ั้ง = หยดุไว,้ ชะงกัไว ้
8. หนงัสือเป็นแหล่งสาํคญัท่ีเรียบเรียงความรู้ ความคิดและวทิยาการทุกดา้นท่ีมนุษยไ์ดค้น้ควา้ 
         (1)                      (2)  
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และพยายามบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรใหช้นรุ่นหลงัไดอ่้านกนัต่อมา 
                  (3) 
ตอบข้อ 3. เพราะ 2 ใชค้าํผดิ 
 แกไ้ขเป็นคาํวา่ รวบรวม 
9. กรุงเทพมหานครไดด้าํเนินการปรับปรุงและจดัระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน 
      (1)  (2)  
สังกดักรุงเทพมหานครใหท้นัสมยัและไม่ลา้หลงั 
            (3) 
ตอบข้อ 2. เพราะ 3 ใชค้าํฟุ่มเฟือย “ทนัสมยั” “ไม่ลา้หลงั” ความหมายเดียวกนั ตดัออกคาํหน่ึงแลค้วามหมายใน
ประโยคยงัคงเดิม 
10. การยงิสลุตเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติและบุคคล จาํนวนนดัท่ียงิมีเกณฑ์ 
               (1)        (2)          
ตามควรแก่เกียรติภูมิของผูห้รือส่ิงท่ีควรรับการเคารพ 
                       (3) 
ตอบข้อ 2. เพราะ 3 ใชค้าํผดิ 
 แกไ้ขเป็น เกียรติยศ 
11. พาหะท่ีสาํคญัท่ีสุดซ่ึงนํ้าเช้ือกาฬโรคมาสู่มนุษย ์ไดแ้ก่ ตวัหมดัท่ีเกาะกินเลือดของหนู  
         (1)        (2)          
ดงันั้นการกาํจดัหนูจึงช่วยลดการระบาดของโรคน้ีได ้
                                                 (3) 
ตอบข้อ 2. เพราะ 3 ใชค้าํผดิ 
 แกไ้ขเป็น ยบัย ั้งการระบาด 
12. โลกาภิวตัน์หรือการผนัแปรตามโลก หมายถึงการติดตามข่าวสารใหท้นั 
                          (1)    (2)          
ต่อความผนัแปรและสถานการณ์ของโลก 
                         (3) 
ตอบข้อ 2. เพราะ 3 ผดิ  แกไ้ขเป็น ใหท้นัต่อความเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ของโลก 
13. ภาษาเป็นมรดกทางวฒันะธรรม เพราะภาษามีบทบาทกฎเกณฑ ์มีการถ่ายทอด พฒันา  
                             (1)            (2)          
และเปล่ียนแปลงตลอดเวลาเพื่อใหเ้หมาะกบัยคุสมยั 
                                                                (3) 
ตอบข้อ 3. เพราะ 2 ผดิ 
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 แกไ้ขเป็น กฎเกณฑ์ 
14. ศิลปะไทยนั้นไดรั้บอิทธิพลมาจากอินเดียเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชาวอินเดียไดเ้ดินทาง 
                                   (1)                                   (2)          
เขา้มาตั้งรกรากอยูต่ามเมืองต่าง ๆ และไดเ้ผยแพร่วฒันธรรมอินเดียใหแ้ก่ชาวไทย 
                                                                    (3) 
ตอบข้อ 3. เพราะ 2 ใชค้าํเช่ือมผดิ 
 แกไ้ขเป็น “...ส่วนใหญ่ เพราะชาวอินเดียไดเ้ดินทาง...” 
15. รูปเสมาธรรมจกัรมีหน่วยราชการ 2 แห่ง ในประเทศไทยท่ีนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองหมาย  
                                                                (1)       (2)          
คือกระทรวงศึกษาธิการและมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
                                    (3) 
ตอบข้อ 3. เพราะ 2 ใชค้าํผดิ 
 แกไ้ขเป็น   สัญลกัษณ์ = ส่ิงท่ีกาํหนดเพื่อใชแ้ทนความหมายของส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
   เคร่ืองหมาย = ส่ิงท่ีแสดงความหมายเพื่อจดจาํ 
 

ประโยครัดกมุและถูกต้องตามหลกัภาษา รูปแบบที ่ 2 
ค าช้ีแจง ในแต่ละขอ้จงเลือกตวัเลือก 1- 4 ท่ีมีประโยคท่ีเรียงคาํถูกตอ้งและใชค้าํไดรั้ดกุมถูกตอ้งตาม 
ความหมายหรือหลกัภาษา 
(1.) 1. แมบ้งัลาเทศจะไดรั้บเงินช่วยเหลือเพื่อพฒันาตามโครงการต่าง ๆ มากข้ึน และหากพิจารณา ทางดา้นการคา้
แลว้มิไดดี้ข้ึน 
 2. อยา่งไรก็ตามทั้งสหรัฐอเมริกาและประเทศในโรปจะยงัไม่รับขอ้เสนอขอเงินช่วยเหลือโดย ธนาคารโลก 
 3. เน่ืองจากขณะน้ีประชากรเอธิโอเปียกาํลงัประสบความอดอยาก โซเวยีตยงัไดจ้ดัส่งขา้ว 
จาํนวน 100,000  ตนั ใหแ้ก่หน่วยงานบรรเทาทุกขข์องเอธิโอเปีย 
 4. คณะกรรมการประชาคมยุโรปแถลงวา่ขณะน้ีประชาคมฯ ขาดดุลการคา้กบัประเทศญ่ีปุ่นและจะขอร้องให้
ประเทศญ่ีปุ่นเพิ่มความพยายามในการนาํเขา้สินคา้จากประชาคมฯ 
ตอบข้อ 4. คณะกรรมการประชาคมยโุรปแถลงวา่ขณะน้ีประชาคมฯ ขาดดุลการคา้กบัประเทศญ่ีปุ่นและจะขอร้องให้
ประเทศญ่ีปุ่นเพิ่มความพยายามในการนาํเขา้สินคา้จากประชาคมฯ 
 ขอ้ 1 ใชค้าํเช่ือมผดิ แกไ้ขให้ถูกตอ้งคือ แมบ้งัลาเทศจะไดรั้บเงินช่วยเหลือเพื่อพฒันาตามโครงการต่าง ๆ มาก
ข้ึน แต่หากพิจารณาทางดา้นการคา้แลว้มิไดดี้ข้ึน 
 ขอ้ 2 ใชค้าํเช่ือมผดิ แกไ้ขให้ถูกตอ้งคือ อยา่งไรก็ตามทั้งสหรัฐอเมริกาและประเทศในโรปจะยงัไม่รับขอ้เสนอ
ขอเงินช่วยเหลือจากธนาคารโลก 
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 ขอ้ 3 ใชค้าํเช่ือมผดิ แกไ้ขให้ถูกตอ้งคือ เน่ืองจากขณะน้ีประชากรเอธิโอเปียกาํลงัประสบความอดอยาก โซ
เวยีตจึงไดจ้ดัส่งขา้วจาํนวน 100,000  ตนั ใหแ้ก่หน่วยงานบรรเทาทุกขข์องเอธิโอเปีย 
(2.)  1. การใหบ้ริการประชาชนตอ้งเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและปฏิบติัได ้
 2. ระบบการเมืองและระบบราชการเป็นระบบท่ีผกูพนักนัอยา่งใกลชิ้ด 
 3. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไดว้นิิจฉยัแลว้กาํหนดใหย้บุพรรคการเมืองทั้งสองพรรค 
 4. คณะกรรมาธิการวสิามญัประกอบดว้ยกรรมาธิการท่ีคดัเลือกจากบุคคลผูท่ี้เป็นสมาชิก 
     และผูท่ี้ไม่เป็นสมาชิก 
ตอบข้อ 4. คณะกรรมาธิการวสิามญัประกอบดว้ยกรรมาธิการท่ีคดัเลือกจากบุคคลผูท่ี้เป็นสมาชิก 
และผูท่ี้ไม่เป็นสมาชิก 
 ขอ้ 1 ใชค้าํผดิ แกไ้ขใหถู้กตอ้งคือ การใหบ้ริการประชาชนตอ้งเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ขอ้ 2 ใชค้าํผดิ แกไ้ขใหถู้กตอ้งคือ ระบบการเมืองและระบบราชการเป็นระบบท่ีสัมพันธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด 
 ขอ้ 3 ใชค้าํผดิ แกไ้ขใหถู้กตอ้งคือ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไดว้นิิจฉยัแลว้ส่ังใหย้บุพรรคการเมืองทั้งสองพรรค 
(3.)  1. การบริหารร่างกายแบบโยคะช่วยชะลอความชรา 
 2. คนท่ีเป็นโรคขาดอาหารมกัจะมีโรคอ่ืนแทรกไดง่้าย 
 3. แม่นํ้าวปิโยคเกิดอุทกภยัแก่ชุมชนท่ีอาศยัในลาํนํ้าแถบน้ีเสมอมา 
 4. ปัจจุบนัน้ีอุบติัเหตุจากรถยนตเ์กิดข้ึนอยา่งทัว่ถึง 
ตอบข้อ 1. การบริหารร่างกายแบบโยคะช่วยชะลอความชรา 
 ขอ้ 2 ใชค้าํผดิ แกไ้ขใหถู้กตอ้งคือ คนท่ีเป็นโรคขาดสารอาหารมกัจะมีโรคอ่ืนแทรกซ้อนไดง่้าย 
 ขอ้ 3 ใชค้าํเช่ือมผดิ แกไ้ขให้ถูกตอ้งคือ แม่นํ้าวปิโยคท าให้เกิดอุทกภยัต่อชุมชนท่ีอาศยัใกล้ 
 ลาํนํ้าแถบน้ีเสมอมา 
 ขอ้ 4 ใชค้าํผดิ แกไ้ขใหถู้กตอ้งคือ ปัจจุบนัน้ีอุบติัเหตุจากรถยนตเ์กิดข้ึนอยา่งกว้างขวาง 
(4.)  1. ขา้ราชการตอ้งพฒันาตนเองให้เป็นท่ีพึ่งของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 
 2. การบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีมีสาเหตุมาจากหลกัพื้นฐาน 6 ประการ 
 3. ในการปรับตวัของแต่ละประเทศตอ้งมุ่งมัน่การบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคม 
 4. การปฏิรูปคือการเปล่ียนแปลงท่ีทุกฝ่ายจะตอ้งร่วมมือและรองรับผลของการกระทาํนั้น 
ร่วมกนั 
ตอบข้อ 1. ขา้ราชการตอ้งพฒันาตนเองให้เป็นท่ีพึ่งของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 
 ขอ้ 2 ใชค้าํผดิ แกไ้ขเป็น การบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีมีปัจจัยมาจากหลกัพื้นฐาน 6 ประการ 
 ขอ้ 3 ใชค้าํผดิ แกไ้ขเป็น ในการปรับตวัของแต่ละประเทศตอ้งมุ่งเน้นการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคม 
 ขอ้ 4 ใชค้าํผดิ แกไ้ขเป็น การปฏิรูปคือการเปล่ียนแปลงท่ีทุกฝ่ายจะตอ้งร่วมมือและยอมรับผลของการกระทาํ
นั้นร่วมกนั 
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(5.) 1. ปัญหาการจราจรเป็นปัญหาหลกัในประเทศไทย 
 2. ผา้ไหมมดัหม่ีเป็นงานฝีมือเฉพาะทอ้งถ่ินและกาํลงัเป็นท่ีนิยมในขณะน้ี 
 3. สหกรณ์เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีจะเอ้ืออาํนวยใหช้าวนาสามารถพึ่งตนเองได ้
 4. เคร่ืองป้ันดินเผาปันเจียงเป็นเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีไดรั้บช่ือเสียงมากของเชียงใหม่ 
ตอบข้อ 3. สหกรณ์เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีจะเอ้ืออาํนวยให้ชาวนาสามารถพึ่งตนเองได ้
 ขอ้ 1 ใชค้าํผดิ, ใชค้าํเช่ือมผดิ แกไ้ขเป็น ปัญหาการจราจรเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทย 
 ขอ้ 2 ใชค้าํเช่ือมผดิ แกไ้ขเป็น ผา้ไหมมดัหม่ีเป็นงานฝีมือของทอ้งถ่ินและกาํลงัเป็นท่ีนิยมใน 
ขณะน้ี 
 ขอ้ 4 ใชค้าํฟุ่มเฟือย แกไ้ขเป็น เคร่ืองป้ันดินเผาปันเจียงเป็นส่ิงท่ีมีช่ือเสียงมากของเชียงใหม่ 
(6.) 1. นํ้าท่วมกรุงเทพฯ เป็นปัญหาท่ีสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนซ่ึงเกิดประมาณทุกปี 
 2. กรุงเทพฯไดมี้เคา้โครงแกไ้ขปัญหานํ้าท่วมมาโดยตลอด 
 3. การจดัการปัญหาเหล่าน้ีสําเร็จลุล่วงอยา่งเป็นรูปธรรมและย ัง่ยนื 
 4. การแกปั้ญหานํ้าท่วมควรใชม้าตรฐานท่ีผสมผสานทั้งการแกไ้ขและการป้องกนั 
ตอบข้อ 3. การจดัการปัญหาเหล่าน้ีสาํเร็จลุล่วงอยา่งเป็นรูปธรรมและย ัง่ยนื 
 ขอ้ 1 ใชค้าํผดิ แกไ้ขเป็น นํ้าท่วมกรุงเทพฯ เป็นปัญหาท่ีสร้างความเดือดร้อนใหแ้ก่ประชาชนซ่ึงเกิดข้ึนทุกปี 
 ขอ้ 2 ใชค้าํผดิ แกไ้ขเป็น กรุงเทพฯไดมี้โครงการแกไ้ขปัญหานํ้าท่วมมาโดยตลอด 
  เคา้โครง = โครงเร่ืองยอ่ ๆ  
  โครงการ = แผนหรือเคา้โครงตามท่ีกะกาํหนดไว ้
 ขอ้ 4 ใชค้าํผดิ, ใชค้าํฟุ่มเฟือย แกไ้ขเป็น การแกปั้ญหานํ้าท่วมควรใชม้าตรการทั้งการแกไ้ขและการป้องกนั 
(7.) 1. โรงเรียนสาธิตเกิดข้ึนเพื่อเป็นโรงเรียนตวัอยา่งทั้งดา้นการสอนหรือการบริหาร 
 2. องศาเป็นหน่วยในการกาํหนดอุณหภูมิตามชนิดของเคร่ืองวดั 
 3. ศาสนาผกูพนักบับุคคลตั้งแต่เกิดจนตาย 
 4. ถา้ปิดโรงเรียนวนัน้ีก็ตอ้งสอนชดเชยในวนัต่อไป 
ตอบข้อ 3. ศาสนาผกูพนักบับุคคลตั้งแต่เกิดจนตาย 
 ขอ้ 1 ใชค้าํเช่ือมผดิ, ใชค้าํผดิ แกไ้ขเป็น โรงเรียนสาธิตก่อตั้งข้ึนเพื่อเป็นโรงเรียนตวัอยา่งทั้งดา้นการสอนและ
การบริหาร 
 ขอ้ 2 ใชค้าํผดิ แกไ้ขเป็น องศาเป็นหน่วยในการวดัอุณหภูมิตามชนิดของเคร่ืองวดั 
 ขอ้ 4 ใชค้าํกาํกวม แกไ้ขเป็น ถา้โรงเรียนไม่มีการเรียนการสอนจะตอ้งสอนชดเชยในวนัถดัไป 
(8.) 1. เจา้หนา้ท่ีแจกของใหก้บัผูป้ระสบอคัคีภยัจาํนวนมาก 
 2. ตาํรวจช้ีแจงวา่เขาจอดรถในท่ีหา้มจอด 
 3. พระองคท์รงเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรถ 
 4. บรรทดัฐานหมายถึงแบบแผนสาํหรับยดึถือเป็นแนวปฏิบติั 
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ตอบข้อ 4. บรรทดัฐานหมายถึงแบบแผนสาํหรับยดึถือเป็นแนวปฏิบติั 
 ขอ้ 1 ใชค้าํเช่ือมผดิ แกไ้ขเป็น เจา้หนา้ท่ีแจกของใหแ้ก่ผูป้ระสบอคัคีภยัจาํนวนมาก 
 ขอ้ 2 ใชค้าํผดิ แกไ้ขเป็น ตาํรวจแจ้งข้อกล่าวหาวา่เขาจอดรถในท่ีหา้มจอด 
 ขอ้ 3 ใชค้าํเช่ือมผดิ แกไ้ขเป็น พระองคเ์ป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเอกาทศรถ 
(9.) 1. ศาลตดัสินจาํคุกจาํเลยฐานเป็นกบฏต่อรัฐบาล 
 2. บรรณาธิการตอ้งเซ็นช่ือเพื่อรับทราบคาํสั่งโดยดี 
 3. ฐานคือเส้นหรือพื้นท่ีซ่ึงนบัวา่เป็นส่วนรองรับรูปเรขาคณิต 
 4. ผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัไดก้ลายเป็นพืชไร่ท่ีทาํรายไดใ้หแ้ก่ประเทศ 
ตอบข้อ 1. ศาลตดัสินจาํคุกจาํเลยฐานเป็นกบฏต่อรัฐบาล 
 ขอ้ 2 ใชค้าํภาษาต่างประเทศโดยไม่จาํเป็น แกไ้ขเป็น บรรณาธิการตอ้งลงลายมือช่ือเพื่อรับทราบคาํสั่งโดยดี 
 ขอ้ 3 แกไ้ขเป็น ฐานคือเส้นหรือพื้นท่ีซ่ึงเป็นส่วนรองรับรูปเรขาคณิต 
 ขอ้ 4 ใชค้าํฟุ่มเฟือย แกไ้ขเป็น ผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัเป็นพืชไร่ท่ีทาํรายไดใ้ห้แก่ประเทศ 
(10. )     1. เศรษฐกิจของประเทศล่มสลายเพราะการบริหารท่ีผดิปกติของรัฐบาล 
          2. รัฐบาลประกาศใชก้ฎหมายรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ 
          3. สังคมมีความสาํคญัต่อการทาํใหข้า้ราชการคอร์รัปชนั 
          4. ขอ้ความน้ีช้ีแสดงใหเ้ห็นถึงภาพพจน์ของชุมชนแออดั 
ตอบข้อ 2. รัฐบาลประกาศใชก้ฎหมายรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ 
 ขอ้ 1 ใชค้าํผดิความหมาย แกไ้ขเป็น เศรษฐกิจของประเทศตกต ่าเพราะการบริหารท่ีผดิพลาดของรัฐบาล 
 ขอ้ 3 ใชค้าํผดิ แกไ้ขเป็น สังคมมีอทิธิพลต่อการทาํใหข้า้ราชการคอร์รัปชนั 
 ขอ้ 4 ใชค้าํผดิ แกไ้ขเป็น ขอ้ความน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงสภาพของชุมชนแออดั 
(11. )    1. อาหารไทยเป็นอาหารท่ีชาวต่างชาตินิยมรับประทาน 
          2. กรุงเทพมหานครกาํลงัเร่งแกปั้ญหาอยา่งรีบด่วนเร่ืองปัญหานํ้าท่วม 
          3. ชมรมดูนกกาํลงัรับสมคัรสมาชิกใหม่ท่ีบึงพระรามเป็นจาํนวนมาก 
          4 มีนกัศึกษาหลายคณะเขา้ร่วมโครงการ “ถนนสีขาว” รวมทั้งชมรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
ตอบข้อ 1. อาหารไทยเป็นอาหารท่ีชาวต่างชาตินิยมรับประทาน 
 ขอ้ 2 ใชค้าํฟุ่มเฟือย แกไ้ขเป็น กรุงเทพมหานครกาํลงัเร่งแกปั้ญหานํ้าท่วม 
 ขอ้ 3 เรียงประโยคผิดท่ี แกไ้ขเป็น ชมรมดูนกกาํลงัรับสมคัรสมาชิกใหม่เป็นจาํนวนมากท่ีบึงพระราม 
 ขอ้ 4 เรียงประโยคผิดท่ี แกไ้ขเป็น มีนกัศึกษาหลายคณะและชมรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
เขา้ร่วมโครงการ “ถนนสีขาว”  
(12.) 1. หน่วยงานท่ีเก่ียวกบัรัฐตอ้งกาํหนดบทบาทภารกิจท่ีชดัเจน 
 2. หนา้ท่ีกบันกักฎหมายคือตอ้งทาํใหก้ฎหมายมีความยติุธรรม 
 3. รัฐตอ้งจดัระบบงานใหมี้ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 



คู่มือสอบภาค ก.ความรูค้วามสามารถทัว่ไปและกฏหมายทอ้งถิน่ 235 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 4. ประชาชนมีสิทธิรับรู้ข่าวสาร ไดรั้บคาํช้ีแจงขอ้มูลและเหตุผลระหวา่งหน่วยงานของรัฐ 
ตอบข้อ 3. รัฐตอ้งจดัระบบงานใหมี้ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
 ขอ้ 1 แกไ้ขเป็น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐตอ้งกาํหนดบทบาทท่ีชดัเจน 
 ขอ้ 2 ใชค้าํเช่ือมผดิ แกไ้ขเป็น หนา้ท่ีของนกักฎหมายคือตอ้งทาํใหก้ฎหมายมีความยติุธรรม 
 ขอ้ 4 ใชค้าํฟุ่มเฟือย แกไ้ขเป็น ประชาชนมีสิทธิรับรู้ข่าวสาร จากหน่วยงานของรัฐ 
(13.) 1. คู่มือแนะนาํเก่ียวกบัการปฏิบติังานมีไวใ้หศึ้กษาแลว้ 
 2. โรคถัว่เหลืองพบปรากฏทุกแห่งท่ีปลูกพืชน้ี 
 3. ถัว่ลิสงไดแ้ก่พืชท่ีควรไดรั้บการส่งเสริมใหป้ลูกกนัมากกวา่น้ี 
 4. โรคใบร่วงซ่ึงเกิดจากเช้ือราสกุลต่าง ๆ เป็นโรคท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่พืชไร่ 
ตอบข้อ 1. คู่มือแนะนาํเก่ียวกบัการปฏิบติังานมีไวใ้หศึ้กษาแลว้ 
 ขอ้ 2 ใชค้าํผดิ, ฟุ่มเฟือย แกไ้ขเป็น โรคของถัว่เหลืองพบทุกแห่งท่ีปลูกพืชน้ี 
 ขอ้ 3 ใชค้าํเช่ือมผดิ แกไ้ขเป็น ถัว่ลิสงเป็นพืชท่ีควรไดรั้บการส่งเสริมใหป้ลูกกนัมากกวา่น้ี 
  ไดแ้ก่ = ใชส้าํหรับยกตวัอยา่งท่ีมีจาํนวนแน่นอน เช่น 
   จงัหวดัในภาคเหนือมี 9 จงัหวดั ไดแ้ก่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
  เช่น  = ใชส้าํหรับยกตวัอยา่งท่ีมีจาํนวนท่ีไม่แน่นอน 
   เช่น ส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น อาหาร นํ้า เป็นตน้ 
  คือ ใชส้าํหรับ ใหค้วามหมายคาํท่ีอยูด่า้นหนา้ 
  เป็น ใชส้าํหรับ อธิบายคาํท่ีอยูด่า้นหนา้  
 ขอ้ 4 ใชค้าํฟุ่มเฟือย แกไ้ขเป็น โรคใบร่วงซ่ึงเกิดจากเช้ือราชนิดต่าง ๆ ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่พืชไร่ 
(14.)      1.  อุโบสถแห่งน้ีมีความทรุดโทรมมากจึงควรอนุรักษไ์ว ้
             2.  เกิดการระบาดของโรคในหมู่บา้นข้ึน 
             3.  การใชสิ้นคา้จากต่างประเทศเป็นวฒันธรรมของสังคมปัจจุบนั 
             4.  การศึกษาเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการพฒันาคุณภาพชีวิต 
ตอบข้อ 4. การศึกษาเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการพฒันาคุณภาพชีวติ 
 ขอ้ 1 ใชค้าํเช่ือมผดิ แกไ้ขเป็น อุโบสถหลังน้ีมีความทรุดโทรมมากจึงควรบูรณปฏิสังขรณ์ไว ้
 ขอ้ 2 เรียงประโยคผิด แกไ้ขเป็น เกิดโรคระบาดข้ึนในหมู่บา้น 
 ขอ้ 3 แกไ้ขเป็น การใชสิ้นคา้จากต่างประเทศเป็นค่านิยมของสังคมปัจจุบนั 
(15.)      1.  หนงัสือพิมพเ์ปรียบเสมือนยามเฝ้ารัฐบาลท่ีดี 
             2.  มีขอ้ส่งเสริมสนบัสนุนวา่อฟักานิสถานเป็นประเทศดอ้ยพฒันาท่ีสุด 
             3.  กรมศิลปากรแถลงข่าวเร่ืองการแสดงโขนท่ีหอประชุม 
             4.  ท่ีดินวา่งเปล่าและประชาชนผูย้ากไร้เป็นหวัขอ้ถกเถียงในการสัมมนา 
ตอบข้อ 1. หนงัสือพิมพเ์ปรียบเสมือนยามเฝ้ารัฐบาลท่ีดี 
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 ขอ้ 2 ใชค้าํฟุ่มเฟือย แกไ้ขเป็น มีขอ้มูลวา่อฟักานิสถานเป็นประเทศดอ้ยพฒันาท่ีสุด 
 ขอ้ 3 ใชค้าํกาํกวม ซ่ึงสามารถแปลได ้2 ความหมาย  
  คือ แถลงข่าวท่ีหอประชุม หรือ แสดงโขนท่ีหอประชุม 
 ขอ้ 4 เรียงประโยคไม่ถูกตอ้ง แกไ้ขเป็น หวัขอ้ถกเถียงในการสัมมนาในคร้ังน้ีคือเร่ืองท่ีดินวา่งเปล่าและ
ประชาชนผูย้ากไร้ 

ประโยครัดกมุและถูกต้องตามหลกัภาษา รูปแบบที ่ 3. 
ค าส่ัง    ในแต่ละขอ้จงพิจารณาขอ้ความท่ีมีตวัเลข  1 – 4 กาํกบัอยูห่นา้ขอ้ความแลว้เลือกตอบวา่ขอ้ความใดใชไ้ม่รัดกุม
หรือไม่ถูกตอ้งตามความหมายหรือหลกัภาษา 
ขอ้ 1.   1.  โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยห์มวดวา่ดว้ยการจา้งแรงงาน / 2. ยงักาํหนดใหน้ายจา้งท่ีนาํลูกจา้งมา
จากต่างถ่ิน / 3. ตอ้งจ่ายค่าเดินทางใหแ้ก่ลูกจา้ง / 4. เพื่อกลบัภูมิลาํเนาอีกดว้ย 
ตอบข้อ 1. ใชค้าํเช่ือมผดิ แกไ้ขเป็น ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยห์มวดวา่ดว้ยการจา้งแรงงาน 
 
ขอ้ 2.   1.  ฟิลิปปินส์มีภูมิอากาศคลา้ยคลึงกบัประเทศไทย / 2. เน่ืองจากไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุม /  
3. จึงทาํใหมี้อากาศร้อนช้ืนและฝนตกชุก / 4. นอกจากน้ีฟิลิปปินส์ยงัตั้งอยูใ่นแนวของพายไุตฝุ้่ นท่ีมีถ่ินกาํเนิดใน
มหาสมุทรแปซิฟิก 
ตอบข้อ 4. ใชค้าํฟุ่มเฟือย, ใชค้าํผดิ แกไ้ขเป็น รวมทั้งยงัตั้งอยูใ่นแนวของพายไตฝุ้่ นท่ีเกิดจากมหาสมุทรแปซิฟิก 
 
ขอ้ 3.   1. ในขณะน้ีธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งในไตห้วนั / 2. จึงถูกบีบคั้นจากปัญหาสภาพคล่องสูง /3. และการลดลง
ของอตัราความตอ้งการเงินกูภ้ายในประเทศ / 4. กาํลงัหาช่องทางสาํหรับการลงทุนใหม่ 
ตอบข้อ 2. ใชค้าํเช่ือมผดิ แกไ้ขเป็น ได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพคล่องสูง 
 
ขอ้ 4.   1. สินคา้ส่งออกท่ีมีแนวโนม้จะขยายตวัไดดี้ในตลาดฮ่องกง / 2. ไดแ้ก่  ทุเรียน  ลาํไย   
กุง้สดแช่แขง็ ส่ิงทอ /3. เคร่ืองใชท้าํดว้ยไม ้ไมอ้ดั ไมแ้ปรรูป/ 4. อุปกรณ์ของเคร่ืองปรับอากาศและตูเ้ยน็ เป็นตน้ 
ตอบข้อ 4. แกไ้ขเป็น อุปกรณ์ของเคร่ืองปรับอากาศและตูเ้ยน็ (เม่ือเป็นการยกตวัอยา่งดว้ยคาํวา่ “ไดแ้ก่”จะไม่ตามดว้ย
คาํวา่ “เป็นตน้” 
 
ขอ้ 5.   1. ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยวีทิยาการมีจุดเร่ิมตน้มาพร้อมกบัการพฒันาของมนุษย ์/ 2. เน่ืองมาจากมนุษย์
เป็นสัตวโ์ลกท่ีมีความคิดมีเหตุผล / 3. และมีจินตนาการเหนือกวา่สัตวโ์ลกอ่ืน ๆ / 4. ดงันั้นมนุษยจึ์งสามารถคิดคน้และ
ประดิษฐส่ิ์งใหม่ ๆ ข้ึนมาได ้
ตอบข้อ 1. ใชค้าํฟุ่มเฟือย แกไ้ขเป็น ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยมีีจุดเร่ิมตน้มาพร้อมกบัการพฒันาของมนุษย ์
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ขอ้ 6.   1. หลงัจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานรัฐธรรมนูญ / 2. การปกครองของประเทศก็
เป็นระบอบประชาธิปไตย / 3. ฐานะของพระมหากษตัริยไ์ดก้าํหนดไวใ้น 
รัฐธรรมนูญ / 4. พระองคท์รงอยูเ่หนือความรับผดิชอบทางการเมืองเพราะการเมืองเป็นภาระของรัฐบาล 
ตอบข้อ 3. ใชค้าํผดิ แกไ้ขเป็น ฐานะของพระมหากษตัริยไ์ดบ้ัญญตัิไวใ้นรัฐธรรมนูญ 
ขอ้ 7.   1. ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ ประเทศไทยไดรั้บอิทธิพลดา้นการศึกษามาจากชาติตะวนัตก / 2. ในรัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัตั้ง / 3. กระทรวงธรรมการข้ึนเพื่อรับผิดชอบงานดา้น
การศึกษา/4. จึงมีผลกระทบใหก้ารศึกษาแบบตะวนัตกไดเ้ร่ิมข้ึนตั้งแต่นั้นมาจนปัจจุบนั 
ตอบข้อ 4. ใชค้าํผดิ แกไ้ขเป็น จึงส่งผลใหก้ารศึกษาแบบตะวนัตกไดเ้ร่ิมข้ึนตั้งแต่นั้นมาจนปัจจุบนั 
 
ขอ้ 8.   1.ในปัจจุบนัขีดขั้นความสามารถทางเทคโนโลยขีองประเทศไทย/2.อยูใ่นระดบัการรับเทคโนโลยจีาก
ต่างประเทศ / 3. แลว้นาํมาดดัแปลงเพื่อนาํมาใชก้บัอุตสาหกรรมเท่านั้น / 4. มิไดเ้กิดข้ึนจากการคิดคน้ของ
นกัวทิยาศาสตร์ชาวไทย 
ตอบข้อ 1. ใชค้าํผดิ แกไ้ขเป็น ในปัจจุบนัขีดความสามารถทางเทคโนโลยขีองประเทศไทย 
 
ขอ้ 9.   1. มลพิษทางนํ้าเป็นปัญหาท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งชุมชนระบายของเสียลงสู่ แหล่งนํ้า / 2. 
แม่นํ้าท่ีมีปัญหาในการปล่อยของเสียคือแม่นํ้าสายหลกัของประเทศ 4 สาย / 3. ซ่ึงมีแม่นํ้าเจา้พระยา  แม่นํ้าท่าจีน  แม่นํ้า
บางปะกงและแม่นํ้าแม่กลอง / 4. โดยเฉพาะอยา่งยิง่แม่นํ้าเจา้พระยาบริเวณตั้งแต่จงัหวดัปทุมธานีถึงจงัหวดั
สมุทรปราการ 
ตอบข้อ 3. ใชค้าํเช่ือมผดิ แกไ้ขเป็น ได้แก่ แม่นํ้าเจา้พระยา แม่นํ้าท่าจีน แม่นํ้าบางปะกงและแม่นํ้าแม่กลอง 
 
ขอ้ 10.  1. ลทัธิเสรีนิยมมีความเช่ือและการยอมรับหลกัการ / 2. ท่ีมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางสาํคญัท่ีสุดคือ / 3. การ
รักษาและเพิ่มพนูเสรีภาพให้มากท่ีสุด / 4. โดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคล 
ตอบข้อ 2. ใชค้าํฟุ่มเฟือย แกไ้ขเป็น ท่ีมุ่งไปสู่จุดหมายสาํคญัท่ีสุดคือ 
     

--------------------- 
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เจาะข้อสอบ การเรียงข้อความ (การเรียงล าดบัข้อความ) 
ค าส่ัง จงพิจารณาคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
ขอ้ 1 ขอ้ความต่อไปน้ีควรจดัเรียงลาํดบัตามขอ้ใดจึงจะไดค้วามสมบูรณ์ 
 (1) ดอกแตงโมอ่อนรวมกบัผกัอ่ืนๆ นาํมาแกงเลียง 
 (2) ยอดแตงโมอ่อนคนมกัเก็บมาตม้กบักะทิจ้ิมนํ้าพริกกิน 
 (3) ผลอ่อนเขาก็เอามาแกงส้มใชท้ั้งเน้ือทั้งเมล็ดอร่อยมาก 
 (4) ผลแก่นั้นใชรั้บประทาน เน้ือหวานเยน็ ชุ่มคอช่ืนใจดี 
 1. (1)–(2)-(3)-(4)    2. (1)-(3)-(4)-(2) 
 3. (2)-(1)-(3)-(4)     4. (2)-(3)-(4)-(1) 
 ตอบ 3 เรียงลาํดบัไดด้งัน้ี (2)-(1)-(3)-(4) 
 (2) ยอดแตงโมอ่อนคนมกัเก็บมาตม้กบักะทิจ้ิมนํ้าพริกกิน 
 (1) ดอกแตงโมอ่อนรวมกบัผกัอ่ืนๆ นาํมาแกงเลียง 
 (3) ผลอ่อนเขาก็เอามาแกงส้มใชท้ั้งเน้ือทั้งเมล็ดอร่อยมาก 
 (4) ผลแก่นั้นใชรั้บประทาน เน้ือหวานเยน็ ชุ่มคอช่ืนใจดี 
ขอ้ 2 ขอ้ใดเรียงลาํดบัขอ้ความไดเ้หมาะสม 
 (1) ดงัหลกัฐานภาพแกะสลกับนแผน่ดินท่ีปราสาทหินนครธมกมัพชูา  
 (2) การนาํววัควายมาใชแ้รงงานเกิดข้ึนไม่นอ้ยกวา่หา้พนัปีมาแลว้ 
 (3) หากไม่มีววัควายมาลากไถ  ก็คงไม่มีใครคิดถึงการใชแ้รงงานอ่ืนๆ 
 (4) การใชแ้รงงานววัควายจึงเป็นจุดเปล่ียนของการพฒันาดา้นแรงงาน 
 1. (4)-(3)-(2)-(1)     2. (1)-(2)-(4)-(3) 
 3. (2)-(1)-(3)-(4)     4. (3)-(2)-(1)-(4) 
 ตอบ 3  เรียงไดด้งัน้ี (2)-(1)-(3)-(4) 
 (2) การนาํววัควายมาใชแ้รงงานเกิดข้ึนไม่นอ้ยกวา่หา้พนัปีมาแลว้ 
 (1) ดงัหลกัฐานภาพแกะสลกับนแผน่ดินท่ีปราสาทหินนครธมกมัพชูา  
 (3) หากไม่มีววัควายมาลากไถ  ก็คงไม่มีใครคิดถึงการใชแ้รงงานอ่ืนๆ 
 (4) การใชแ้รงงานววัควายจึงเป็นจุดเปล่ียนของการพฒันาดา้นแรงงาน 
ขอ้ 3 ขอ้ใดเรียงลาํดบัขอ้ความไดเ้หมาะสม 
 (1) กาํแพงทัว่ไปท่ีใชป้้องกนัเสียงมกัเป็นกาํแพงคอนกรีตสูง 12 ฟุต 
 (2) ทางด่วนจะตอ้งสร้างกาํแพงป้องกนัเสียงท่ีมีความดงัมากกวา่ 67 เดซิเบลข้ึนไป 
 (3) เพราะเม่ือเสียงผา่นข้ึนไปถึงยอดกาํแพง มกัจะกระทบขอบและกระจายตวัออกเป็นเสียงดงัขา้มกาํแพงไปได ้
 (4) แต่แมจ้ะสร้างกาํแพงสูงอยา่งอ่ืน กาํแพงก็จะป้องกนัเสียงไวไ้ดเ้พียง 10 เดซิเบล 
 1. (1)-(2)-(3)-(4)     2. (1)-(3)-(4)-(2) 
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 3. (2)-(3)-(1)-(4)     4. (2)-(1)-(4)-(3) 
 ตอบ 2  เรียงไดด้งัน้ี (1)-(3)-(4)-(2) 
 (1) กาํแพงทัว่ไปท่ีใชป้้องกนัเสียงมกัเป็นกาํแพงคอนกรีตสูง 12 ฟุต 
 (3) เพราะเม่ือเสียงผา่นข้ึนไปถึงยอดกาํแพง มกัจะกระทบขอบและกระจายตวัออกเป็นเสียงดงัขา้มกาํแพงไปได ้
 (4) แต่แมจ้ะสร้างกาํแพงสูงอยา่งอ่ืน กาํแพงก็จะป้องกนัเสียงไวไ้ดเ้พียง 10 เดซิเบล 
 (2) ทางด่วนจะตอ้งสร้างกาํแพงป้องกนัเสียงท่ีมีความดงัมากกวา่ 67 เดซิเบลข้ึนไป 
ขอ้ 4 ขอ้ใดเรียงลาํดบัขอ้ความไดเ้หมาะสม 
 (1) ผูป่้วยเป็นตอ้หินจะมีอาการตามวั สูญเสียลานสายตา 
 (2) การรักษาตอ้หินอาจใชย้าหยอดตาและยารับประทาน 
 (3) ตอ้หินเกิดจากความดนัในสายตาเพิ่มสูงข้ึนจนทาํลายประสาทตา  

(4) ถา้เป็นตอ้หินชนิดรุนแรงจะปวดตา ปวดศรีษะมากและคล่ืนไส้อาเจียน 
(5) ผูท่ี้เป็นตอ้หินบางรายอาจจาํเป็นตอ้งรักษาโดยใชแ้สงเลเซอร์หรือโดยการผา่ตดั 
1. (3)-(1)-(2)-(4)-(5)    2. (1)-(2)-(5)-(3)-(4) 
3. (3)-(1)-(4)-(2)-(5)    4. (1)-(3)-(4)-(2)-(5) 
ตอบ 3 เรียงไดด้งัน้ี (3)-(1)-(4)-(2)-(5) 

 (3) ตอ้หินเกิดจากความดนัในสายตาเพิ่มสูงข้ึนจนทาํลายประสาทตา  
(1) ผูป่้วยเป็นตอ้หินจะมีอาการตามวั สูญเสียลานสายตา 

 (4) ถา้เป็นตอ้หินชนิดรุนแรงจะปวดตา ปวดศรีษะมากและคล่ืนไส้อาเจียน 
(2) การรักษาตอ้หินอาจใชย้าหยอดตาและยารับประทาน 
(5) ผูท่ี้เป็นตอ้หินบางรายอาจจาํเป็นตอ้งรักษาโดยใชแ้สงเลเซอร์หรือโดยการผา่ตดั 

ขอ้ 5 ขอ้เรียงลาํดบัขอ้ความต่อไปน้ีไดเ้หมาะสม 
 (1) อินเดียมีส่ิงมหศัจรรยถึ์งสองส่ิงคือปราสาททชัมาฮาลและมหาตมะคานธี 
 (2) บางคนบอกวา่อินเดียมิไดมี้ส่ิงมหศัจรรยอ์ยา่งเดียวเท่านั้น 
 (3) ทั้งสองส่ิงน้ีนบัวา่เป็นส่ิงมหศัจรรยข์องโลกตามท่ีเขาวา่จริง 
 (4) อินเดียมีส่ิงมหศัจรรยอ์ยูอ่ยา่งหน่ึงคือปราสาททชัมาฮาล 
 1. (4)-(2)-(1)-(3)     2. (2)-(1)-(3)-(4) 
 3. (3)-(1)-(4)-(2)     4. (1)-(3)-(2)-(4) 
 ตอบ 1  เรียงลาํดบัไดด้งัน้ี (4)-(2)-(1)-(3) 
 (4) อินเดียมีส่ิงมหศัจรรยอ์ยูอ่ยา่งหน่ึงคือปราสาททชัมาฮาล 
 (2) บางคนบอกวา่อินเดียมิไดมี้ส่ิงมหศัจรรยอ์ยา่งเดียวเท่านั้น 
 (1) อินเดียมีส่ิงมหศัจรรยถึ์งสองส่ิงคือปราสาททชัมาฮาลและมหาตมะคานธี 
 (3) ทั้งสองส่ิงน้ีนบัวา่เป็นส่ิงมหศัจรรยข์องโลกตามท่ีเขาวา่จริง 
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ขอ้ 6 ขอ้ความต่อไปน้ีขอ้ใดเรียงลาํดบัไดเ้หมาะสม 
 (1) แต่ท่ีรุนแรงท่ีสุดคือจงัหวดัชุมพร 
 (2) เม่ือสองเดือนก่อนมีนํ้าท่วมในหลายจงัหวดั 
 (3) จึงก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งมหาศาล 
 (4) ทั้งๆ ท่ียงัไม่ถึงเวลาท่ีไตฝุ้่ นและพายโุซนร้อน 
 (5) ฝนตกหนกัติดต่อกนัหลายวนั 
 1. (2)-(5)-(3)-(1)-(4)    2. (5)-(4)-(3)-(2)-(1) 
 3. (2)-(1)-(5)-(4)-(3)    4. (5)-(2)-(3)-(1)-(4) 
 ตอบ 3  เรียงไดด้งัน้ี (2)-(1)-(5)-(4)-(3) 
 (2) เม่ือสองเดือนก่อนมีนํ้าท่วมในหลายจงัหวดั(1) แต่ท่ีรุนแรงท่ีสุดคือจงัหวดัชุมพร 
 (5) ฝนตกหนกัติดต่อกนัหลายวนั             
  (4) ทั้งๆ ท่ียงัไม่ถึงเวลาท่ีไตฝุ้่ นและพายโุซนร้อน 
 (3) จึงก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งมหาศาล 
ขอ้ 7 ขอ้ความต่อไปน้ีเรียงลาํดบัอยา่งไรถึงจะเหมาะสม  
 (1) ส่วนสาํคญัของหลอดไฟฟ้าคือไส้หลอด ไส้หลอดน้ีทาํจากโลหะ 
 (2) ท่ีไส้หลอดโลหะ  พลงังานไฟฟ้าจะเปล่ียนเป็นพลงังานความร้อนซ่ึงจะเผาใหไ้ส้หลอดร้อนจนเปล่งแสง

สวา่ง 
 (3) เม่ือเราเปิดสวิตช์ กระแสไฟฟ้าจะไหลผา่นขั้วหลอดไปตามสายไฟภายในหลอดและไส้หลอด 
 (4) หลอดไฟฟ้าเป็นผลิตภณัฑท์างวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีเราใชก้นัแทบทุกครัวเรือน 
 1. (1)-(2)-(4)-(3)     2. (1)-(4)-(2)-(3) 
 3. (3)-(4)-(1)-(2)     4. (4)-(1)-(3)-(2) 
 ตอบ 4  เรียงลาํดบัไดด้งัน้ี (4)-(1)-(3)-(2) 
 (4) หลอดไฟฟ้าเป็นผลิตภณัฑท์างวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีเราใชก้นัแทบทุกครัวเรือน 
 (1) ส่วนสาํคญัของหลอดไฟฟ้าคือไส้หลอด ไส้หลอดน้ีทาํจากโลหะ (3) เม่ือเราเปิดสวิตช์ กระแสไฟฟ้าจะไหล

ผา่นขั้วหลอดไปตามสายไฟภายในหลอดและไส้หลอด(2) ท่ีไส้หลอดโลหะ  พลงังานไฟฟ้าจะเปล่ียนเป็น
พลงังานความร้อนซ่ึงจะเผาใหไ้ส้หลอดร้อนจนเปล่งแสงสวา่ง 

ค าส่ัง ในแต่ละขอ้จงพิจารณาขอ้ความในตวัเลือก 1-4  วา่ขอ้ความโดยอยูล่าํดบัท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 หรือท่ี 4 แลว้จึงตอบ
คาํถามของแต่ละขอ้ 

ขอ้ 1 ขอ้ความใดเป็นลาํดบัท่ี 2 
 1. เป็นนกัรบเร่ร่อนไปในบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องทะเลสาบไบคาล 
 2. ซ่ึงปกครองจีนอยูร่ะหวา่ง พ.ศ. 1211-1449 
 3. ในบนัทึกเหตุการณ์ของราชวงศถ์งั 
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 4. ไดก้ล่าวถึงพวกมองไกลวา่ 
 ตอบ 2   เรียงลาํดบัไดด้งน้ี “ในบนัทึกเหตุการณ์ของราชวงศถ์งั ซ่ึงปกครองจีนอยูร่ะหวา่ง พ.ศ. 1211-1449  ได้

กล่าวถึงพวกมองโกลวา่เป็นนกัรบเร่ร่อนไปในบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องทะเลสาบไบคาล” 
ขอ้ 2 ขอ้ความใดเป็นลาํดบัท่ี 4 
 1. ไพร่หลวงรามญัฝ่ายทหารข้ึนกบักรมกองไต   
 2. ซ่ึงมีหนา้ท่ีควบคุมชาวมอญทั้งหมด 
 3. ในสมยัอยธุยาไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดัวา่ 
 4. มีเพียงตาํแหน่งหวัหนา้กองมอญ 
 ตอบ 2  เรียงลาํดบัไดด้งัน้ี “ในสมยัอยธุยาไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดัวา่ ไพร่หลวงรามญัฝ่ายทหารข้ึนกบักรม

กองใด มีเพียงตาํแหน่งหวันา้กองมอญ ซ่ึงมีหนา้ท่ีควบคุมชาวมอญทั้งหมด” 
ขอ้ 3 ขอ้ความใดเป็นลาํดบัท่ี 3 
 1. มีลกัษณะเป็นการผสมผสานอาํนาจการแต่งตั้ง 
 2. ขอ้สังเกตเก่ียวกบัการบริหารเมืองพทัยาคือ 
 3. กบัอาํนาจการเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
 4. โดยใหส้ภาพเมืองพทัยาเป็นผูพ้ิจารณาดาํเนินการแต่งตั้งและการเลือกตั้ง 
 ตอบ 3  เรียงลาํดบัไดด้งัน้ี “ขอ้สังเกตเก่ียวกบัการบริหารเมืองพทัยาคือ มีลกัษณะเป็นการผสมผสานอาํนาจ

การแต่งตั้งกบัอาํนาจการเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน โดยให้สภาเมืองพทัยาเป็นผูพ้ิจารณาดาํเนินการแต่งตั้งและ
การเลือกตั้ง” 

ขอ้ 4 ขอ้ความใดเป็นลาํดบัท่ี 3 
 1. การใชส่ิ้งของเคร่ืองมือเคร่ืองใชทุ้กส่ิงทุกอยา่งท่ีใหมี้ประสิทธิภาพ 
 2. ทั้งน้ีเพื่อใหส่ิ้งของเคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้หล่านั้นเป็นประโยชน์แก่เรามากท่ีสุด 
 3. และใหเ้ป็นประโยชน์แก่เรานั้น 
 4. จาํเป็นท่ีผูใ้ชต้อ้งเขา้ใจและรู้จกัใชใ้หเ้ป็น 
 ตอบ 4   เรียงลาํดบัไดด้งัน้ี “การใชส่ิ้งของเคร่ืองมือเคร่ืองใชทุ้กส่ิงทุกอยา่งท่ี ให้มีประสิทธิภาพ และใหเ้ป็น

ประโยชน์แก่เรานั้น จาํเป็นท่ีผูใ้ชต้อ้งเขา้ใจและรู้จกัใชใ้หเ้ป็นทั้งนี้เพือ่ใหส่ิ้งของเคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้หล่านั้นเป็น
ประโยชน์แก่เรามากท่ีสุด” 

ขอ้ 5 ขอ้ความใดเป็นลาํดบัท่ี 3 
 1. การอ่านและจาํไวเ้ฉยๆ   
 2. ไม่นบัวา่เป็นการอ่านท่ีสมบูรณ์ 
 3. กล่าวคือตอ้งนาํความรู้ความเขา้ใจในการอ่านไปคิดต่อไป 
 4. การฝึกฝนการอ่านนั้น รวมไปถึงการฝึกคิดดว้ย 
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 ตอบ 4  เรียงลาํดบัไดด้งัน้ี “การอ่านและจาํไวเ้ฉยๆ ไม่นบัวา่เป็นการอ่านท่ีสมบูรณ์  การฝึกฝนการอ่านน้ัน รวม
ไปถึงการฝึกคิดดว้ย  กล่าวคือ  ตอ้งนาํความรู้ความเขา้ใจในการอ่านไปคิดต่อไป” 

ขอ้ 6 ขอ้ความใดต่อไปน้ีเป็นลาํดบัท่ี 4 
 1. จึงจาํเป็นตอ้งมีระเบียบแบบแผนซ่ึงเรียกวา่กฎหมายมาควบคุมสังคม 
 2. ในบางคร้ังสมาชิกในสังคมอาจจะมีความเห็นไม่ลงรอย เกิดความขดัแยง้ นาํไปสู่ความไม่สงบ 
 3. ดงันั้นเพื่อมิใหเ้กิดความวุน่วายและเพื่อความสงบเรียบร้อยตลอดจนความอยูร่อดของสังคม 
 4. มนุษยต์อ้งอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มเป็นพวกหรืออาจเรียกไดว้า่สังคมมนุษย ์
 ตอบ 1 เรียงลาํดบัไดด้งัน้ี “มนุษยต์อ้งอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มเป็นพวก หรืออาจเรียกได้ว่าสังคมมนุษย์ ในบางคร้ัง

สมาชิกในสังคมอาจจะมีความเห็นไม่ลงรอย เกิดความขัดแย้ง นาํไปสู่ความไม่สงบ ดงันั้นเพือ่มิให้เกดิความ
วุ่นวายและเพื่อความสงบเรียบร้อยตลอดจนความอยูร่อดของสังคม จึงจาํเป็นตอ้งมีระเบียบแบบแผนซ่ึงเรียกวา่ 
กฎหมายมาควบคุมสังคม” 

ขอ้ 7 ขอ้ความใดเป็นลาํดบัท่ี 3 
 1. ในยามท่ีเจบ็ป่วยร่างกายจะรับเกลือแร่จากรูปนํ้าเกลือชนิดต่างๆ 
 2. ส่วนในภาวะปกติร่างกายจะขบัเกลือแร่ออกมาทางเหง่ือ ปัสสาวะหรืออุจจาระ 
 3. เกลือแร่มีความสาํคญัต่อการทาํงานของเซลลใ์นร่างกาย 
 4. ร่างกายจะไดรั้บเกลือแร่โดยวธีิการด่ืมหรือการรับประทานผกัผลไม ้
 ตอบ 1 เรียงลาํดบัไดด้งัน้ี “เกลอืแร่มีความสาํคญัต่อการทาํงานของเซลลใ์นร่างกาย ร่างกายจะไดรั้บเกลือแร่โดย

วธีิการด่ืมหรือการรับประทานผกัผลไม ้ในยามท่ีเจบ็ป่วยร่างกายจะรับเกลอืแร่จากรูปนํ้าเกลือชนิดต่างๆ  ส่วน
ในภาวะปกติร่างกายจะขับเกลอืแร่ออกมาทางเหง่ือ ปัสสาวะหรืออุจจาระ” 

ขอ้ 8 ขอ้ความใดเป็นลาํดบัท่ี4 
 1. การสอบคดัเลือกบุคคลเขา้รับราชการเป็นวธีิการหน่ึงท่ีนาํมาปฏิบติันอกเหนือจากการ 
            สอบแข่งขนั 
 2. บางตาํแหน่งซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถหรือความชาํนาญพิเศษ 
 3. ดงันั้นการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้รับราชการจึงไดน้าํมาใชก้บัหน่วยงานท่ีขาดแคลน 
            บุคลากร 
 4. ทั้งน้ีเน่ืองจากการสอบแข่งขนัไม่สามารถคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมได ้
 ตอบ 2 เรียงลาํดบัไดด้งัน้ี “การสอบคดัเลือกบุคคลเขา้รับราชการเป็นวธีิการหน่ึงท่ีนาํมาปฏิบติันอกเหนือจาก

การสอบแข่งขัน  ทั้งนี้เน่ืองจากการสอบแข่งขนัไม่สามารถคดัเลือกบุคคลทีเหมาะสมได ้ดงันั้นการสอบ
คดัเลือกบุคคลเขา้รับราชการจึงไดน้าํมาใชก้บัหน่วยงานท่ีขาดแคลนบุคลากรบางต าแหน่งซ่ึงมีลกัษณะงานท่ี
ตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถหรือความชาํนาญพิเศษ” 

ขอ้ 9 ขอ้ความใดเป็นลาํดบัท่ี 1 
 1. ในอนุสัญญาวา่ดว้ยการเดินอากาศเฉพาะเวลาสงบ 
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 2. อธิปไตยของรัฐเหนือพื้นดินและน่านนํ้าหรืออาณาเขตท่ีเรียกวา่ระวางอากาศ 
 3. ซ่ึงไดร่้วมลงนามท่ีกรุงปารีสเม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2462 นั้น 
 4. ไดต้กลงใหรั้บรองอธิปไตยเหนือพื้นดินตลอดจนเหนือน่านนํ้าอาณาเขตโดยไม่จาํกดั 
 ตอบ 1  เรียงลาํดบัไดด้งัน้ี “ใบอนุสัญญาว่าดว้ยการเดินอากาศเฉพาะเวลาสงบ ซ่ึงได้ร่วมลงนามท่ีกรุงปารีสเม่ือ

วนัท่ี 13ตุลาคม 2462 นั้น ได้ตกลงให้รับรองอธิปไตยเหนือพื้นดินตลอดจนเหนือน่านนํ้ าอาณาเขตโดยไม่จาํกดั  
อธิปไตยของรัฐเหนือพื้นดินและน่านนํ้าหรืออาณาเขตท่ีเรียกวา่ระวางอากาศ” 

ขอ้ 10 ขอ้ความใดเป็นลาํดบัท่ี 3 
 1. การทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการเป็นส่วนหน่ึงของการสรรหาบุคคลเขา้รับราชการ 
 2. ในกรณีท่ีมีการยา้ยหรือโอนในระหวา่งการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหน้บัเวลาต่อเน่ือง 
 3. และเป็นขั้นตอนท่ีมีความสาํคญัมากซ่ึงจะช่วยทางราชการเลือกคนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ 
            รอบคอบ 
 4. ระยะเวลาในการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการกาํหนดไวโ้ดยใหมี้ระยะเวลา 
             ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
 ตอบ 4   เรียงลาํดบัไดด้งัน้ี “การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นส่วนหน่ึงของการสรรหาบุคคลเขา้รับราชการ 

และเป็นขั้นตอนท่ีมีความสาํคญัมากซ่ึงจะช่วยทางราชการเลือกคนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรอบคอบ ระยะเวลาใน
การทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการกาํหนดไวโ้ดยใหมี้ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ในกรณีมีการยา้ยหรือโอนใน
ระหวา่งการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการกาํหนดไวโ้ดยใหมี้ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนในกรณีมีการยา้ยหรือ
โอนระหวา่งการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการใหน้บัเวลาต่อเน่ือง” 
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เจาะข้อสอบเร่ืองการสะกดค า 
ค าช้ีแจง แต่ละขอ้ใหห้าคาํท่ีสะกดไม่ถูกตอ้ง 
1.  1. ลูกนิมิต  2. สับปะรด 3. สิงโต  4. ปลน้สะดมภ ์    5. นกัษตัร 
ตอบ 4. ปลน้สะดมภ ์  ท่ีถูกตอ้งคือ    ปล้นสะดม 
2. 1. ปิกนิก  2. เอกซเรย ์ 3. นอต  4. ก๋วยจับ๊     5. กุยช่าย 
ตอบ  4. ก๋วยจับ๊   ท่ีถูกตอ้งคือ    กวยจ๊ับ 
3. 1. อฒัจนัทร์ 2. ชกักะเยอ่ 3. ไข่มุก  4. กิจจะลกัษณะ    5. เช็กช่ือ 
ตอบ  2. ชกักะเยอ่   ท่ีถูกตอ้งคือ    ชักเย่อ 
4. 1. ประณต  2. ประนมมือ 3. กงัวาน 4. บนัลือ     5. ตาลขโมย 
ตอบ  5. ตาลขโมย   ท่ีถูกตอ้งคือ   ตานขโมย   
5. 1. ปาฏิหาริย ์ 2. รังสฤษฎ ์ 3. อภิชาต 4. คลินิก     5. ชมพูม่ะเหม่ียว 
ตอบ  5. ชมพูม่ะเหม่ียว  ท่ีถูกตอ้งคือ    ชมพู่ม่าเหมี่ยว 
6. 1. แหลกลาญ 2. หมูหยอง 3. หยากไย ่ 4. อีหลุยฉุยแฉก     5. จาํนง 
ตอบ  2. หมูหยอง   ท่ีถูกตอ้งคือ    หมูหยอ็ง 
7. 1. พิศมยั  2. อิสรภาพ 3. อานิสงส์ 4. หลงใหล      5. อุปการคุณ 
ตอบ  1. พิศมยั    ท่ีถูกตอ้งคือ    พสิมัย 
8. 1. ถนนราดยาง 2. ราศี  3. รสชาติ 4. รากเหงา้  5. ลางสาด 
ตอบ  1. ถนนราดยาง  ท่ีถูกตอ้งคือ    ถนนลาดยาง 
9. 1. ลิดรอน  2. ละมุนละไม 3. ลมหวน 4. เหล็กไน  5. เพริศพร้ิง 
ตอบ  4. เหล็กไน   ท่ีถูกตอ้งคือ    เหลก็ใน 
10. 1. ประดิษฐป์ระดอย   2. ผดุลุกผดุนัง่  3. เส้ือเช้ิต  

4. แบ่งสันปันส่วน     5. บูรณปฏิสังขรณ์  
ตอบ  1. ประดิษฐป์ระดอย ท่ีถูกตอ้งคือ ประดิดประดอย 
11. 1. ฉนัญาติ  2. ปลาไน 3. ไดญ้าณ 4. เขา้ฌาณ  5. เดินเหิน 
ตอบ  4. เขา้ฌาณ   ท่ีถูกตอ้งคือ    เข้าฌาน 
12. 1. ลูกบาศก ์ 2. ลิฟต ์  3. ขา้วกบหมอ้ 4. มานุษยวทิยา  5. วดีีโอ 
ตอบ  5. วดีีโอ    ท่ีถูกตอ้งคือ    วดิีโอ 
13. 1. มหาหิงคุ ์ 2. พละกาํลงั 3. ประกายพรึก 4. ผลดัวนัประกนัพรุ่ง 5. ยอ่มเยา 
ตอบ  4. ผลดัวนัประกนัพรุ่ง  ท่ีถูกตอ้งคือ   ผดัวนัประกนัพรุ่ง   
14. 1. เมตตาปราณี 2. ผกูพนั 3. พศัดี  4. ประณีต  5. เพชฌฆาต 
ตอบ  1. เมตตาปราณี  ท่ีถูกตอ้งคือ เมตตาปรานี 
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15. 1. กอ้ร่อกอ้ติด 2. พยงุ  3. กนัดาร 4. เหลวไหล  5. หงษ ์
ตอบ  5. หงษ ์   ท่ีถูกตอ้งคือ    หงส์ 
16. 1. สักการบูชา 2. วปัิสสนา 3. ศิลปวตัถุ 4. ศึกษานิเทศ  5. มคัคุเทศก ์
ตอบ  4. ศึกษานิเทศ  ท่ีถูกตอ้งคือ   ศึกษานิเทศก์ 
17. 1. ทแยง  2. วาระดิถี 3. ข้ึนฉ่าย 4. กระทะ  5. ทะเลสาบ 
ตอบ  2. วาระดิถี   ท่ีถูกตอ้งคือ    วารดิถี 
18. 1. เกษียนสมุทร 2. เจียระไน 3. ตาลโตนด 4. เกร็ดความรู้  5. ละเอียดลออ 
ตอบ 1. เกษียนสมุทร   ท่ีถูกตอ้งคือ    เกษียรสมุทร 
19. 1. พิศวาส  2. พิสดาร 3. ผดัไทย 4. ศึกษานิเทศ  5. เลือกสรรค ์
ตอบ 4. ศึกษานิเทศ    ท่ีถูกตอ้งคือ    ศึกษานิเทศก์ 
20. 1. นํ้าจณัฑ์  2. จนัทร์กะพอ้ 3. จนัอบั 4. อฒัจนัทร์  5. ดอกจนั 
ตอบ  2. จนัทร์กะพอ้  ท่ีถูกตอ้งคือ  จันทน์กะพ้อ   
21. 1. เตน็ท ์ 2. กฏหมาย 3. ก๊อกนํ้า 4. เนกไท  5. สแลง 
ตอบ  2. กฏหมาย   ท่ีถูกตอ้งคือ    กฎหมาย 
22. 1. ฤกษผ์านาที 2. ลายเซ็น 3. เปอร์เซ็นต ์ 4. พิธีรีตอง  5. พลศึกษา 
ตอบ 1. ฤกษผ์านาที   ท่ีถูกตอ้งคือ     ฤกษ์พานาที 
23.  1. ประณาม 2. ประณม 3. ไนตค์ลบั 4. ทรเล่ห์  5. ทรมานทรกรรม 
ตอบ 5. ทรมานทรกรรม   ท่ีถูกตอ้งคือ    ทรมาทรกรรม 
24. 1. กะทนัหนั 2. คฤหาสน์ 3. ซาลาเปา 4. สล่ิม   5. ซิกแซ็ก 
ตอบ  4. สล่ิม    ท่ีถูกตอ้งคือ    ซ่าหร่ิม 
25. 1. ดุลการคา้ 2. วาทยกร 3. สาํมะโนครัว 4. ตงิด   5. ตกร่องปล่องช้ิน 
ตอบ  5. ตกร่องปล่องช้ิน  ท่ีถูกตอ้งคือ    ตกล่องปล่องช้ิน 

 
--------------------------- 
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เจาะข้อสอบ ค าราชาศัพท์ 
 คาํราชาศพัท ์คือ คาํสุภาพท่ีใชใ้หเ้หมาะสมกบัฐานะ ซ่ึงใชก้บับุคคลกลุ่มต่าง ๆ ขอ้สอบส่วนมากจะออก
เก่ียวกบัหลกัการใช ้คาํราชาศพัทส์าํหรับพระมหากษตัริย ์และพระบรมวงศานุวงศต์ามลาํดบัพระราชอิสริยศกัด์ิพระ
บรมราชวงศ ์ ดงัน้ี 

1. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั , สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  
2. สมเด็จพระบรมราชินี , สมเด็จพระบรมราชชนนี , สมเด็จพระยพุราช , สมเด็จพระสยามบรมราชกุมารี  
3. สมเด็จเจา้ฟ้า  
4. พระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้  
5. พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้  
6. พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้  
7. หม่อมเจา้ 

โดยมีหลกัการใช ้(ส่วนท่ีมกันาํมาออกเป็นขอ้สอบ) ดงัต่อไปน้ี 
หลกัการใช้ค าราชาศัพท์ที่แปลว่า “ค าส่ัง” 

 “มีพระบรมราชโองการ” เป็นราชาศัพท์ทีใ่ช้แก่พระมหากษัตริย์เท่าน้ัน หมายถึง “สั่ง” ในเร่ืองสาํคญัเป็น
ทางการซ่ึงตอ้งมีผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ เช่น “มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม ใหป้ระกาศ
เฉลิมพระนาม สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย ์ตามท่ีจารึกในพระสุพรรณบฏัวา่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี”  

นอกจากคาํวา่ “มีพระบรมราชโองการ” ราชาศพัทข์องคาํกริยา “สั่ง” ท่ีใชแ้ก่พระมหากษตัริย ์ยงัมีคาํวา่ “มีพระ
ราชกระแส, มีพระราชกระแสรับสั่ง, มีพระราชดาํรัสสั่ง”  

สมเด็จพระบรมราชินี ใช้ว่า “มีพระราชเสาวนีย์, มีพระราชดาํรัสสั่ง”  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ใช้ว่า “มีพระราชบัณฑูร, มีพระราชดาํรัสสั่ง”  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า “มีพระราชบัญชา, มีพระราชดาํรัสสั่ง”  
พระบรมวงศ์ ช้ันสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ ช้ันพระองค์เจ้า ว่า “มีพระราชด ารัสส่ัง, มีรับสั่ง”  
พระอนุวงศ์ช้ันหม่อมเจ้า ว่า “มีรับส่ัง” 

หลกัการใช้ค าว่า “ทรง” 
หลกัการใชค้าํวา่ "ทรง" นาํหนา้คาํต่าง ๆ เพื่อให้เป็นคาํกริยาราชาศพัทน์ั้น มีดงัน้ี 

1. ใชน้าํหนา้ค ากริยาสามัญเพื่อเปล่ียนใหเ้ป็นคาํกริยาราชาศพัท ์ เช่น ทรงฟัง ทรงยนิดี ทรงขอบใจ ทรง
โปรดปราน ทรงทราบ ทรงมี ทรงบาํเพญ็ ทรงแต่ง ทรงจาม (หรือทรงพระกรรสะ) ฯลฯ  

2. ใช้น าหน้าค านามสามัญเพือ่แสดงอาการน้ัน ๆ  เช่น ทรงมา้ (ข่ีมา้) ทรงรถ(ขบัรถ)  ทรงปืน (ยงิปืน) ทรงศีล 
(รักษาศีล) ทรงธรรม (ฟังเทศน์) ทรงบาตร (ตกับาตร) ทรงราชย ์(ครองราชสมบติั) ฯลฯ  

3. ใช้น าหน้าค านามทีเ่ป็นราชาศัพท์อยู่แล้วเพือ่เป็นกริยา เช่น ทรงพระสรวล (หวัเราะ)ทรงพระอกัษร (อ่าน- 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C&action=edit
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4. เขียน-เรียนหนงัสือ) ทรงพระราชนิพนธ์ (แต่งเร่ือง) ทรงพระดาํริ (คิด) ทรงพระแสงปืน (ยงิปืน) ทรงพระ
สุบิน (ฝัน) ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงพระนาม ฯลฯ  

******ห้ามใช้ "ทรง" น าหน้าค ากริยาทีเ่ป็นกริยาราชาศัพท์อยู่แล้ว  
เช่น  เสด็จ(ไป) เสวย(กิน) บรรทม(นอน) ตรัส(พดู)  

ประพาส (เท่ียวไป) ประภาษ (พดู) ประทบั (นัง่)  
ประทาน (ให)้ ทอดพระเนตร(ดู) ตอ้งพระประสงค ์(อยากได)้  
ประทาน, พระราชทาน (ให)้  
สวรรคต ทิวงคต ส้ินพระชนม ์ส้ินชีพิตกัษยั (ตาย) ฯลฯ  

 *** ค าเหล่านีใ้ช้ได้ 
  ทรงโปรดปราน (โปรดปราน = เอน็ดู)    ทรงพระกรุณา (ทรง + พระกรุณา)  

ทรงพระผนวช (ทรง + พระผนวช)  
ทรงพระราชดาํริ (ทรง + พระราชดาํริ)  
ทรงพระประชวร (ทรง + พระประชวร)  
ทรงพระดาํเนิน (ทรง + พระดาํเนิน) 

แต่ถา้คาํนามราชาศพัทมี์คาํกริยาอยูห่นา้คาํแลว้ เช่น 
            มีพระราชดาํริ (มี + พระราชดาํริ) ไม่ใช้ว่า ทรงมีพระราชดาํริ 
             แต่ใชว้า่ ทรงพระราชดาํริ ได ้(ทรง + พระราชดาํริ) 
            มีพระราชประสงค ์(มี + พระราชประสงค)์ ไม่ใช้ว่า ทรงมีพระราชประสงค ์
            เป็นพระราชโอรส (เป็น + พระราชโอรส) ไม่ใช้ว่า ทรงเป็นพระราชโอรส 
หลกัการใช้ค าว่า “เสด็จ” 
 เสด็จพระราชด าเนิน หรือ เสด็จฯ ใชก้บัการ  “ไป, มา, เยอืน, กลบั เท่านั้น นอกนั้นใช ้เสด็จ คาํเดียว  เช่น 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเสด็จพระราชดาํเนินเยือนประเทศลาว  

ซ่ึงพระบรมวงศานุวงศ์ทีใ่ช้จะมีอยู่ 4 พระองค์ 
  คือ  1. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
   2. สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  

3. สมเด็จพระยพุราช  
4. สมเด็จพระสยามบรมราชกุมารี  

  ส่วนพระองค์อืน่ ๆ ใช้ค าว่า “เสด็จ”ค าเดียวในทุก ๆ การเสด็จ 
ก าหนดการ หมายก าหนดการ 
 กาํหนดการ (ระเบียบการท่ีบอกถึงขั้นตอนของงานท่ีจะทาํ) ใชก้บัคนทัว่ไป 
 หมายกาํหนดการ ใชเ้ฉพาะงานในพระราชพิธีเท่านั้น 
  *** งานพระราชทานปริญญาบตัร ไม่ใช่พระราชพิธีนะครับ 
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แขกบ้านแขกเมือง 
 อาคันตุกะ, พระราชอาคันตุกะ  
  หลกัการใช ้ใหดู้วา่เป็นแขกของใคร ถา้ 
   เป็นแขกของพระราชาใช ้พระราชอาคนัตุกะ 
   ถา้เป็นแขกของสามญัชน ใช ้อาคนัตุกะ 
 เช่น พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออก ณ พระท่ีนัง่บรมราช
สถิตยมโหฬาร หมู่พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวงั ในการพระราชทานเล้ียงอาหารคํ่าแด่ประธาน
ประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และภริยา ในโอกาสเดินทางมาเยอืนประเทศไทย อยา่งเป็น
ทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ 
ทูลเกล้าฯ น้อมเกล้าฯ 
 ทูลเกลา้ฯ (ทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวาย) ใชก้บัของยกได ้ 
  เช่น นางประจวบ โพธ์ิเงินและคณะ เขา้เฝ้าฯ ทูลเกลา้ทูลกระหม่อม  

ถวายเงิน จาํนวน 150000 บาท 
 นอ้มเกลา้ฯ (นอ้มเกลา้นอ้มกระหม่อมถวาย) ใชก้บัของยกไม่ได ้
  เช่น กองทพัอากาศนอ้มเกลา้นอ้มกระหม่อมถวายเคร่ืองบินพระท่ีนัง่ 
ค าราชาศัพท์ทีค่วรทราบ 
ค านามราชาศัพท์ 
1. คาํราชาศพัทห์มวดร่างกาย 
  ดวงหนา้  =  พระพกัตร์     สะดือ  =  พระนาภี 
  อุจจาระ  =  พระบงัคนหนกั     นํ้าตา  =  นํ้าพระเนตร 
  หวัเข่า   =  พระชานุ    แขง้  =  พระชงฆ ์   
 ขอ้มือ   =  ขอ้พระหตัถ ์   ผวิหนงั =  พระฉว ี   
  ขอ้เทา้   =  ขอ้พระบาท   คิ้ว  =  พระขนง   
 ปัสสาวะ  =  พระบงัคนเบา   ล้ินไก่  =  มูลพระชิวหา    
 ไรฟัน   =  ไรพระทนต ์   น้ิวกอ้ย =  พระกนิษฐา    
 คอ   =  พระศอ    เน้ือ  =  พระมงัสา    
 ขน   =  พระโลมา   เถา้กระดูก =  พระองัคาร   
 นํ้าลาย   =  พระเขฬะ   ผม  =  พระเกศา    
 ไห ปลาร้า  =  พระรากขวญั   จุก  =  พระโมฬี     
 นม   =  พระถนั, พระเตา้   หนา้ผาก =  พระนลาฏ     
 ทอ้ง   =  พระอุทร   ฟัน  =  พระทนต ์   
 เอว   =  บั้นพระองค,์ พระกฤษฎี  ล้ิน  =  พระชิวหา    
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 หลงั   =  พระขนอง   น้ิวมือ  =  พระองคุลี     
 บ่า   =  พระองัสะ    น้ิวช้ี  =  พระดรรชนี    
 ขนระหวา่งคิ้ว =  พระอุณาโลม   เงา  =  พระฉายา     
 จอนหู   =  พระกรรเจียก   ผวิหนา้ =  พระราศี    
 จมูก  =  พระนาสิก   ปอด  =  พระปับผาสะ     
 ปาก   =  พระโอษฐ์   คาง  =  พระหนุ    
 อก   =  พระอุระ, พระทรวง  หู  =  พระกรรณ     
 รักแร้   =  พระกจัฉะ   ตะโพก =  พระโสณี  

เหง่ือ   =  พระเสโท   ฯลฯ 
2. คาํราชาศพัทห์มวดราชตระกลู  
  ลูกสะใภ ้   = พระสุณิสา   นอ้งชาย  = พระอนุชา 
  พอ่ผวั, พอ่ตา  = พระสัสสุระ   ผวั   = พระสวามี 
  พี่เขย, นอ้งเขย   = พระเทวนั   ลูกเขย   = พระชามาดา  

ปู่ , ตา    = พระอยักา   ยา่, ยาย  = พระอยัยกิา, พระอยักี  
ลุง (ฝ่ายพอ่)  = พระปิตุลา   ป้า   = พระปิตุจฉา 
พอ่    = พระชนก, พระบิดา  แม่  = พระชนนี, พระมารดา 
พี่ชาย    = พระเชษฐา   พี่สาว   = พระเชษฐภคินี 

3. คาํราชาศพัทห์มวดเคร่ืองอุปโภคบริโภค 
  ม่าน, มุง้  = พระวสูิตร,   พระสูตร ประตู   = พระทวาร 
  ถาดนํ้าชา  = ถาดพระสุธารส   คนโทนํ้า  = พระสุวรรณภิงคาร 
  ของเสวย  = เคร่ือง    ชอ้น   = ฉลองพระหตัถช์อ้น 
  ส้อม   = ฉลองพระหตัถส้์อม   ป่ิน   = พระจุฑามณี 
  เหลา้   = นํ้าจณัฑ ์   เส้ือ   = ฉลองพระองค ์
  รองทา้   = ฉลองพระบาท   ปืน   = พระแสงปืน 
  ผา้เช็ดตวั  = ซบัพระองค ์  ผา้เช็ดหนา้  = ซบัพระพกัตร์ 
  กระจกส่อง  = พระฉาย   ท่ีนอน   = พระยีภู่่ 
  กางเกง   = พระสนบัเพลา   ขา้ว   = พระกระยาเสวย 
  ไมเ้ทา้   = ธารพระกร    เตียงนอน  = พระแท่นบรรทม 
  นํ้ากิน   = พระสุธารส   ตุม้หู   = พระกุณฑล 
  พานหมาก  = พานพระศรี   นํ้าชา   = พระสุธารสชา 
  ผา้อาบนํ้า  = พระภูษาชุบสรง   
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4. คาํราชาศพัทห์มวดอากปักิริยา 
  ทาเคร่ืองหอม = ทรงพระสาํอาง   ทกัทายปราศรัย = พระราชปฏิสันถาร 
  ถาม   = พระราชปุจฉา   ดู   = ทอดพระเนตร 
  ให ้  = พระราชทาน   อยากได ้ = ตอ้งพระราชประสงค ์
  ไปเท่ียว  = เสด็จประพาส   จดหมาย  = พระราชหตัถเลขา 
  ไหว ้  = ถวายบงัคม   แต่งตวั   = ทรงเคร่ือง 
  อาบนํ้า   = สรงนํ้า    มีครรภ ์  = ทรงพระครรภ ์ 

หวัเราะ   = ทรงพระสรวล   ตดัสิน   = พระบรมราชวินิจฉยั 
แนวข้อสอบการใช้ค าราชาศัพท์ 

1. ขอ้ใดใชค้าํวา่ “ทรง” ไม่ถูกตอ้ง 
 1. ทรงสักการะ  ทรงประทาน  2. ทรงดนตรี  ทรงศีล 
 3. ทรงเป็นอาจารย ์ ทรงเปิดอาคาร  4. ทรงพระกรุณา ทรงพระดาํริ 
ตอบ1. ทรงสักการะ  ทรงประทาน คาํวา่ประทาน ไม่ตอ้งใช ้“ทรง” นาํหนา้ 
2. การใชค้าํราชาศพัทแ์ทนคาํธรรมดาในประโยคต่อไปน้ีขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (ให)้ (โอกาส) ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและภริยา (พบ)  
                             1          2                             3      
ในโอกาสท่ีมาเยอืนไทยอยา่งเป็นทางการในฐานะ (แขก) ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
                            4 
 1. พระราชทาน     2. พระราชวโรกาส 
 3. เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท   4. พระราชอาคนัตุกะ 
ตอบ2. พระราชวโรกาส  ตอ้งใชว้า่ พระบรมราชวโรกาส 
3. ขอ้ใดใชค้าํราชาศพัทถู์กตอ้งและเหมาะสม 

1. สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถทรงรับเชิญเป็นพระราชอาคนัตุกะของประธานาธิบดีสหรัฐ 
2. สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่บณัฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
3. ประชาชนต่างมารอเฝ้าชมพระบารมีและถวายความจงรักภกัดีต่อสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 

 4. สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยีย่ม 
ตอบ4. สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยีย่ม 

ขอ้ 1 แกไ้ขเป็น สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถทรงรับเชิญเป็นอาคนัตุกะของประธานาธิบดีสหรัฐ 
ขอ้ 2 แกไ้ขเป็น สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราโชวาทแก่บณัฑิตท่ีสาํเร็จ
การศึกษา 
ขอ้ 3 แกไ้ขเป็น ประชาชนต่างมารอเฝ้าชมพระบารมีและแสดงความจงรักภกัดีต่อสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
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4. ประธานคณะกรรมการพฒันาตาํบลไดท้าํหนงัสือ...............สมเด็จพระราชาคณะเพื่อขอคาํแนะนาํจาก..............ใน
ดา้นการพฒันาศาสนาและวฒันธรรมภายในตาํบล 

1. นมสัการ       พระคุณเจา้  2. นมสัการ       พระคุณท่าน 
3. กราบนมสัการ      พระคุณเจา้   4. กราบเรียน     พระคุณท่าน 

ตอบ1. นมสัการ       พระคุณเจา้  
 
ค าขึน้ต้นหนังสือทางการ 
ผูรั้บหนงัสือ คาํข้ึนตน้ สรรพนาม

ผูรั้บ 
สรรพนามผูส่้ง คาํลงทา้ย 

พระภิกษุ 
  สมเด็จพระสังฆราช
เจา้ 
   
  สมเด็จพระสังราช 
  สมเด็จพระราชา
คณะ 
   
  พระราชาคณะ 
 
  พระภิกษุทัว่ไป 

 
ขอประทานกราบ
ทูล 
 
กราบทูล 
นมสัการ 
 
นมสัการ 
 
นมสัการ 

 
ใตฝ่้าพระบาท 
 
ฝ่าพระบาท 
พระคุณเจา้ 
 
พระคุณท่าน 
 
ท่าน 

 
ขา้พระพุทธเจา้ 
 
เกลา้กระหม่อม
(ฉนั) 
กระผม ดิฉนั 
 
กระผม ดิฉนั 
 
ผม ดิฉนั 

 
ควรมิควรแลว้แต่จะโปรด
เกลา้โปรดกระหม่อม 
ควรมิควรแลว้แต่จะโปรด 
ขอนมสัการดว้ยความ
เคารพอยา่งยิง่ 
ขอนมสัการดว้ยความ
เคารพอยา่งสูง 
ขอนมสัการดว้ยความ
เคารพ 

บุคคลธรรมดา 
   ตาํแหน่งผูบ้ริหาร
สูงสุด   
   ของประเทศ เช่น  
   นายกรัฐมนตรี  
   ประธานศาล
ปกครอง   
   ฯลฯ 
   บุคคลทัว่ไป 
   

 
กราบเรียน 
 
 
 
 
เรียน 

 
ท่าน 
 
 
 
 
ท่าน 

 
ขา้พเจา้ กระผม ผม 
ดิฉนั 
 
 
 
ขา้พเจา้ กระผม ผม 
ดิฉนั 

 
ขอแสดงความนบัถืออยา่ง
ยิง่ 
 
 
 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
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5. ขอ้ความตอนใดใชค้าํราชาศพัทผ์ดิ 
 1. เม่ือเสด็จพระราชดาํเนินเขา้สู่พลบัพลาพธีิแลว้ ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองนมสัการบูชา 
 2. พระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ 
 3. ทรงประทบัพระราชอาสน์ 
 4. และทรงศีล 
ตอบ3. ทรงประทบัพระราชอาสน์ แกไ้ขเป็น ประทบัพระราชอาสน์ 
6. ขอ้ใดใชค้าํราชาศพัทไ์ม่ถูกตอ้ง 
 1. สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถทรงริเร่ิมใหช้าวบา้นมีอาชีพเสริม 
 2. สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยความเป็นอยูข่องราษฎร 
 3. สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถทรงเช่ือมัน่ในความสามารถของไทย 
 4. สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถทรงโปรดเพลงไทยมากกวา่เพลงต่างชาติ 
ตอบ4. สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถทรงโปรดเพลงไทยมากกวา่เพลงต่างชาติ 
 แกไ้ขเป็น สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถโปรดเพลงไทยมากกวา่เพลงต่างชาติ 
7. ถา้ผูรั้บจดหมายเป็นบุคคลทัว่ไปควรเขียนคาํข้ึนตน้และลงทา้ยอยา่งไร 
 1) เรียน – ขอแสดงความเคารพ   2) เรียน - ขอแสดงความนบัถือ 

3) เรียน – ขอแสดงความเคารพอยา่งยิง่  4) เรียน - ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 
ตอบ2) เรียน - ขอแสดงความนบัถือ 
8. รูปถ่ายของพระเจา้แผน่ดินใชค้าํราชาศพัทค์าํใด 
 1) พระบรมสาทิสลกัษณ์    2) พระบรมฉายาลกัษณ์ 

3) พระบรมรูปหล่อ    4) พระฉายาลกัษณ์ 
ตอบ 2) พระบรมฉายาลกัษณ์ 
 พระบรมสาทิสลกัษณ์ - ภาพวาด ภาพเขียน 
9. “รถ” ของสมเด็จพระสังฆราช ใชค้าํราชาศพัทว์า่อยา่งไร 
 1) รถพระท่ีนัง่     2) รถพระประเทียบ 

3) รถยนตพ์ระท่ีนัง่    4) รถทรงพระท่ีนัง่ 
ตอบ2) รถพระประเทียบ 
10. ขอ้ใดใชค้าํราชาศพัทไ์ดถู้กตอ้ง 

สมเด็จพระบรมบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ...................นาํ................ทั้งสอง ไปเขา้เฝ้าฯ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 
 1. เสด็จฯ  อาคนัตุกะ   2. ทรงดาํเนิน  พระราชอาคนัตุกะ 
 3. ทรงพระดาํเนิน พระราชอาคนัตุกะ 4. เสด็จพระดาํเนิน ราชอาคนัตุกะ  
ตอบ3. ทรงพระดาํเนิน พระราชอาคนัตุกะ 
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11. การใชค้าํราชาศพัทข์อ้ใดต่อไปน้ีถูก 
1. ทรงปกครอง  2. ทรงตรัส  3. ทรงเสด็จ  4. ทรงรับสั่ง 

ตอบ1. ทรงปกครอง 
12. ขอ้ใดใชค้าํราชาศพัทถู์กตอ้ง 
 ผูช้นะการประกวดได.้........................รางวลั จากพระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้โสมสวลี พระวรราชาทินดัดา
มาตุ 
 1. รับถวาย   2. รับประทาน  3. รับพระราชทาน 4. รับทูลเกลา้ 
ตอบ2. รับประทาน 
อ่านข้อความนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ  13 – 14  
 “เสด็จเพคะ เสด็จใหม้าทูลถามเสด็จวา่เสด็จจะเสด็จหรือไม่เสด็จ ถา้เสด็จจะเสด็จ เสด็จก็จะเสด็จ ถา้เสด็จไม่
เสด็จ เสด็จก็จะไม่เสด็จ” 
13. ขอ้ความขา้งตน้มีบุรุษสรรพนามท่ี2 และท่ี3 อยา่งละก่ีคาํ? 
          1. 3 คาํ และ 5 คาํ 2. 4 คาํ และ 4 คาํ 3. 5 คาํ และ 3 คาํ 4. 6 คาํ และ 2 คาํ 
ตอบ3. 5 คาํ และ 3 คาํ 
14. ขอ้ความขา้งตน้คาํวา่ “เสด็จ” ท่ีเป็นกริยาราชาศพัทมี์ทั้งหมดก่ีคาํ? 

1. 5 คาํ    2. 6 คาํ   3. 7 คาํ   4. 8 คาํ 
ตอบ2. 6 คาํ 
15. ขอ้ใดต่อไปน้ีถูกตอ้ง 

1. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงมีพระบรมราชโองการแก่คณะรัฐมนตรี 
2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดาํเนินโดยรถยนตพ์ระท่ีนัง่ไปจงัหวดั
ชลบุรี 
3. สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ฯ ทรงเป็นพระอาจารยส์อนวชิาชีววทิยา 
4. สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ เสด็จจากตาํหนกัภูพิงคร์าชนิเวศน์ไปยงัพระราชวงั 

ตอบ2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดาํเนินโดยรถยนตพ์ระท่ีนัง่ไปจงัหวดัชลบุรี 
16. ขอ้ใดต่อไปน้ีถูกตอ้ง 

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชบญัชาแก่ผูท่ี้มาเขา้เฝ้า 
2. สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ฯ เป็นพระธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
3. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดาํเนินออกจากตาํหนกัภูพิงคร์าชนิเวศน์ 
4. นายกรัฐมนตรีไดน้อ้มเกลา้ ฯ ถวาย หนงัสือแด่สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

ตอบ1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชบญัชาแก่ผูท่ี้มาเขา้เฝ้า 
17. คาํราชาศพัทท่ี์นาํมาเติมลงในช่องวา่งแลว้ถูกตอ้งคือขอ้ใด 
 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั......................ใหป้ระธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาและภริยา.............ในโอกาส 
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ท่ีมาเยอืนประเทศไทยอยา่งเป็นทางการในฐานะ....................... 
 1. พระวโรกาส   เฝ้าทูลละอองพระบาท  อาคนัตุกะ 
 2. พระราชวโรกาส  เฝ้าทูลละอองพระบาท ราชอาคนัตุกะ 
 3. พระบรมราชวโรกาส    เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท อาคนัตุกะ 
 4. พระบรมราชวโรกาส    เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระราชอาคนัตุกะ 
ตอบ4. พระบรมราชวโรกาส    เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระราชอาคนัตุกะ  
18. สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ.............เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 76 พรรษา 

1. ทรงบาํเพญ็พระราชกุศล   2. ทรงบาํเพญ็กุศล 
3. ทรงพระบาํเพญ็กุศล    4. ทรงทาํบุญ 

ตอบ1. ทรงบาํเพญ็พระราชกุศล 
19. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีไดใ้ห.้..................แก่ผูส้าํเร็จการศึกษา 

1. พระบรมราโชวาท    2. พระราโชวาท 
3. พระโอวาท     4. พระโชวาท 

ตอบ2. พระราโชวาท 
20. เม่ือเวลาหา้ทุ่มวนัน้ีหม่อมเจา้วรศิริพนัธ์ได.้.......................... 

1. ส้ินพระชนม ์     2. ส้ินชีพิตกัษยั 
3. ถึงแก่อสัญกรรม    4. ถึงแก่อนิจกรรม 

ตอบ2. ส้ินชีพิตกัษยั 
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รวมแนวข้อสอบภาษาไทย  
คาํช้ีแจง อ่านขอ้ความท่ีกาํหนดใหแ้ลว้ตอบคาํถามทา้ยขอ้ความนั้น 
อ่านบทความท่ีกาํหนดใหแ้ลว้ตอบคาํถามตอนทา้ยบทความนั้น (ขอ้ 1 - 5) 
 การฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย ์ถือเป็นการลงทุนอยา่งทรงคุณค่า หากมองในแง่การเพิ่มผลผลิตและคงปฏิเสธ
ไม่ไดว้า่การเติมคุณภาพใหค้นในองคก์รถือเป็นปัจจยัหนุนนามาสู่ความสาํเร็จของธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีต่ืนตวัในเร่ืองน้ี
มีอยูห่ลายประเภท เช่น สถาบนัการเงิน ปิโตรเคมี โรงแรม อุตสาหกรรมรถยนต ์ฯลฯ บุคลากรในองคก์รท่ีมีโอการคือ
พนกังานเพศชาย อายนุอ้ย มีตาํแหน่งระดบัหวัหนา้งานข้ึนไป ส่วนใหญ่ทาํงานในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
 การพฒันาทรัพยากรในบริษทัไทย ญ่ีปุ่นและสหรัฐอเมริกาจะมีเป้าหมายคือ การพฒันาบุคลากรในองคก์รจะ
แตกต่างกนัตามสไตลข์องแต่ละชาติ สาํหรับการพฒันาบุคลากรแบบไทยจะพยายามทุกวถีิทางท่ีจะสนบัสนุนให้
พนกังานไดใ้ชเ้วลาและความพยายามของตนใหม้ากท่ีสุด มิใช่เพียงแต่รอใหอ้งคก์รหยิบยืน่หรือวางแผนอยา่งเดียว
เท่านั้น ตวัเองก็มีส่วนอยา่งมากในการปลุกกระแสดงักล่าว 
 การพฒันาบุคลากรนั้นมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งแยกใหช้ดัเจนวา่ดาํเนินการกบักลุ่มใดบา้งท่ีผา่นมามีการ
แยกออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่คือ ผูบ้ริหารระดบัสูง พนกังานวิชาชีพ พนกังานเทคนิค และพนกังานระดบั อนัจะทาํให้
สามารถเนน้หรือเพิ่มทกัษะตามเน้ืองานหรือภารกิจท่ีรับผิดชอบไดต้รงจุด มิใช่การปูพรมแบบไร้เป้าหมาย 
 สาํหรับองคก์รต่างประเทศท่ีเขา้มาดาํเนินธุรกิจในบา้นเราอยา่งญ่ีปุ่นก็เป็นอีกสไตลห์น่ึง ญ่ีปุ่นเนน้เร่ือง ออน
เดอะจ๊อบเทรนน่ิง ซ่ึงทาํอยา่งจริงจงัมากกวา่ใคร โดยจะมีรุ่นพี่คอยสอนงานให้อยา่งเป็นรูปแบบชดัเจน ดงันั้นการ
เติบโตในแต่ละสายงานมีส่วนบีบคั้นมาจากการยกระดบัตวัเองของแต่ละคนดว้ย เพราะวา่มีการประยกุตเ์อาเร่ือง
ค่าตอบแทนในส่วนรายได ้ตาํแหน่งท่ีกา้วหนา้มาเป็นตวัจูงใจใหพ้นกังานขวนขวายพฒันาเองตนเอง หากใครไม่ใส่ใจ
หรือกระตือรือร้น โอกาสจะไต่เตา้ข้ึนสูงยอ่มเป็นไปไดย้ากหรือไม่มีโอกาสเลย 
 ส่วนบริษทัสหรัฐอเมริกาให้ความสาํคญักบัการพฒันาบุคลากรในองคก์รมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นการแข่งขนักบั
เทคโนโลยตีลอดเวลา หากปล่อยใหคุ้ณภาพของตนเองทรงตวัอยูอ่ยา่งเดิม โอกาสท่ีจะมีทางรอดในธุรกิจจึงเป็นยาก จะ
เห็นไดว้า่บริษทัสหรัฐอเมริกาท่ีเขา้มาลงทุนในบา้นเราหรือแถบใดก็ตามมกัจะทุ่มทุนเร่ืองน้ีอยา่งจริงจงั แมไ้ม่มากคร้ัง
แต่ตอ้งไดผ้ลอยา่งยอดเยีย่มจริง ๆ 
1. ช่ือเร่ืองท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ 
 1.การพฒันาบุคลากรกบัการพฒันาประเทศ 2.ความสาํคญัของการพฒันาบุคลากร 
 3.วธีิการพฒันาบุคลากร    4.เทคโนโลยกีบัการพฒันาบุคลากร 
ตอบ ข้อ 3 
 ขอ้ความ การพฒันาทรัพยากรในบริษทัไทย ญ่ีปุ่นและสหรัฐอเมริกาจะมีเป้าหมายคือ การพฒันาบุคลากรใน
องคก์รจะแตกต่างกนัตามสไตลข์องแต่ละชาติ เป็นสาระสําคญั ช่ือเร่ืองจะตอ้งส่ือถึงสาระสาํคญั 
2. การพฒันาบุคลากรสไตลญ่ี์ปุ่นโดยเนน้เร่ือง ออนเดอะจ๊อบเทรนน่ิง มีความหมายวา่ 
 1.เนน้การศึกษาทฤษฎีก่อนลงมือปฏิบติัจริง 
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 2.เนน้การสอนงานใหป้ฏิบติัจริงโดยผูท่ี้มีความชาํนาญ 
 3.เนน้การปฏิบติัจริงควบคู่ไปกบัการฝึกอบรม 
 4.เนน้การปฏิบติัจริงโดยใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง 
ตอบ ข้อ 2 
 จากขอ้ความ ญ่ีปุ่นเนน้เร่ือง ออนเดอะจอ๊บเทรนน่ิง ซ่ึงทาํอยา่งจริงจงัมากกวา่ใคร โดยจะมีรุ่นพี่คอยสอนงาน
ใหอ้ยา่งรูปแบบชดัเจน 
3. บริษทัของประเทศใดท่ีใหค้วามสาํคญัในการพฒันาบุคลากรในองคก์รมากท่ีสุด 
 1.สหรัฐอเมริกา     2. ไทย 
 3.ญ่ีปุ่น      4.เท่าเทียมกนัทุกประเทศ 
ตอบ ข้อ 1 จากขอ้ความ ส่วนบริษทัสหรัฐอเมริกาใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาบุคลากรในองคก์รมากท่ีสุด เน่ืองจาก
เป็นการแข่งขนักบัเทคโนโลยตีลอดเวลา 
4.  ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์จากการพฒันาบุคลากร 
 1.เพิ่มทกัษะใหแ้ก่บุคลากร   2.เพิ่มผลผลิตใหแ้ก่องคก์ร 
 3.เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัองคก์ร 
 4.เพิ่มความกระตือรือร้นในการทาํงานใหแ้ก่พนกังาน 
ตอบ ข้อ 3 เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัองคก์ร 
5. ส่ิงท่ีเหมือนกนัสาํหรับการพฒันาบุคลากรของไทย ญ่ีปุ่น และสหรัฐอเมริกาคือเร่ืองใด 
 1.วธีิการพฒันาบุคลากร    2.ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบุคลากร 
 3.ความถ่ีในการพฒันาบุคลากร   4.วตัถุประสงคใ์นการพฒันาบุคลากร 
ตอบ ข้อ 4 จากขอ้ความ การพฒันาทรัพยากรในบริษทัไทย ญ่ีปุ่น และสหรัฐอเมริกาจะมีเป้าหมาย คือ การพฒันา
บุคลากรในองคก์ร 
คาํสั่ง อ่านขอ้ความท่ีกาํหนดใหแ้ลว้ตอบคาํถามโดยพิจารณาตวัเลือกท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
6. ขอ้ใดเป็นเจตนาของผูเ้ขียนขอ้ความน้ี 
 การอยูใ่กลค้นฉลาดนั้น แมจ้ะอยูใ่นนรกก็ยงัดีกวา่อยูร่่วมกบัคนโง่บนสวรรค ์เพราะคนฉลาดยอ่มแสวงหา
ความสุขได ้แมใ้นเร่ืองหรือเหตุการณ์ท่ีน่าจะเป็นทุกข ์มองในมุมกลบั คนโง่ยอ่มประสบความทุกข ์แมใ้นเร่ืองท่ีน่าจะ
สุข 
 1.เสนอใหเ้ปล่ียนมุมมอง    2.สอนใหเ้ลือกคบคน 
 3.แนะใหห้าความสุข    4.เตือนใหรู้้จกัปรับตวั 
ตอบ ข้อ 2 จากบทความหมายวา่ การอยูใ่กลค้นฉลาดนั้น แมจ้ะอยูใ่นนรกก็ยงัดีกวา่อยูร่่วมกบัคนโง่บนสวรรค ์เป็นการ
สอนใหเ้ลือกคบคนฉลาดท่ีแมจ้ะอยูใ่นท่ีท่ีไม่ดีก็ยงัดีกวา่คบคนโง่ท่ีอยูใ่นสถานท่ีดีดี 
อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 7 - 8 
 การสะกดคาํไดถู้กตอ้งเป็นเคร่ืองหมายสาํคญัอยา่งหน่ึงของผูไ้ดรั้บการศึกษาอยา่งดีแลว้ ผูท่ี้เรียนจบชั้น 
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มธัยมศึกษาแลว้ไม่ควรเขียนสะกดคาํผดิ เพราะหากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจคาํใดก็สามารถเปิดพจนานุกรมดูได ้คนท่ี
เขียนผดิน่าจะเป็นคนท่ีมีการศึกษานอ้ย หรือคนท่ีมกัง่ายเท่านั้น 
7.  ขอ้ใดมีความหมายสอดคลอ้งกบัขอ้ความขา้งตน้มากท่ีสุด 
 1.ลูกผูช้ายลายมือนั้นคือยศ   2. สาํเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล 
 3.เม่ือเล็กใฝ่ศึกษาเม่ือหนา้เติบใหญ่จะมีผล  4.คนไทย คาํไทย เขียนให้ไดใ้ชใ้หถู้ก 
ตอบ ข้อ 4 คนไทย คาํไทย เขียนใหไ้ดใ้ชใ้หถู้ก 
8. ขอ้ใดเป็นทรรศนะของผูเ้ขียนบทความน้ี 
 1.คนท่ีเรียนมานอ้ย ส่วนมากเขียนภาษาไทยถูกตอ้ง 
 2.คนท่ีเขียนภาษาไทยไม่ถูกตอ้งเป็นผูมี้การศึกษาสูง 
 3.คนท่ีใส่ใจมกัเขียนภาษาไทยถูกตอ้งเสมอ 
 4.คนมกัง่ายทาํอะไรก็ผดิ 
ตอบ ข้อ 4 จากบทความ ผูท่ี้เรียนจบชั้นมธัยมศึกษาแลว้ไม่ควรเขียนสะกดคาํผดิ เพราะหากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจคาํใด
ก็สามารถเปิดพจนานุกรมดูได ้จึงแสดงถึงทรรศนะของผูแ้ต่งท่ีวา่ คนท่ีใส่ใจมกัเขียนภาษาไทยถูกตอ้งเสมอ 
 
ค าส่ัง อ่านข้อความทีก่ าหนดให้แล้วตอบค าถามข้อ 9-10 โดยพจิารณาตัวเลอืกทีถู่กต้องทีสุ่ด 
 พวกเราทุกคนควรช่วยกนัประหยดัพลงังาน เพื่อจะไดมี้พลงังานใชต่้อไป เพราะถา้เราไม่ประหยดั กิจการทุก
อยา่งในบา้นเมืองก็ชะงกังนัไปหมด ความเดือดร้อนก็จะเกิดข้ึนทัว่ไปทุกระดบัของสังคม 
9. ขอ้ใดไม่ใช่เจตนาของผูเ้ขียนขอ้ความขา้งตน้ 
 1.โนม้นา้วใจ  2.ขอร้อง   3.เชิญชวน  4.แนะนาe 
ตอบ ข้อ 2 จากบทความไม่มีเจตนาขอร้อง มีแต่การแนะนาํโนม้นา้วใจ พร้อมทั้งเชิญชวนใหช่้วยกนัประหยดัพลงังาน 
10.  ขอ้ความขา้งตน้ใชก้ลวธีิในการนาํเสนอตามขอ้ใด 
 1.แสดงเหตุผลท่ีหนกัแน่น   2.แสดงใหเ้ห็นทั้งดา้นดีและดา้นเสีย 
 3.แสดงใหป้ระจกัษถึ์งการมีส่วนร่วม  4.แสดงใหป้ระจกัษถึ์งความน่าเช่ือถือของผูพ้ดู 
ตอบ ข้อ 2 จากบทความแสดงถึงคนจนท่ีจะตอ้งทาํทุกอยา่งเพื่อใหไ้ดเ้งินมาประทงัชีวิต กลายเป็นปัญหาของสังคม ซ่ึง
เกิดจากความยากจน 
เร่ืองการการตีความ 
11. การวนิิจฉยัความขดัแยง้ของกฎหมายเป็นกิจกรรมทางการเมืองท่ีฝ่ายบริหารในระบอบประชาธิปไตยไม่
สามารถกระทาํได ้จึงตอ้งเป็นหนา้ท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ ขอ้ใดตีความไดถู้กตอ้ง 
 1.ความขดัแยง้ของกฎหมายเกิดจากการทาํหนา้ท่ีของฝ่ายบริหาร 
 2.ฝ่ายบริหารไม่มีอาํนาจในการวนิิจฉยัความขดัแยง้ของกฎหมาย 
 3.ขอ้ขดัแยง้ทางกฎหมายเกิดจากการวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ 
 4.ฝ่ายบริหารและศาลรัฐธรรมนูญมีหนา้ท่ีร่วมกนัในการหาขอ้ยติุในขอ้ขดัแยง้ 
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ตอบ ข้อ 2 จากขอ้ความสรุปไดว้า่ ฝ่ายบริหารไม่สามารถวนิิจฉยัความขดัแยง้ของกฎหมายได ้จึงเป็นหนา้ท่ีของศาล
รัฐธรรมนูญ สามารถตีความไดว้า่ ฝ่ายบริหารไม่มีอาํนาจในการวนิิจฉยัความขดัแยง้ของกฎหมาย 
 ขอ้ 1 ผดิเพราะบทความไม่ไดบ้อกวา่ ความขดัแยง้เกิดไดอ้ยา่งไร 
 ขอ้ 3 ผดิเพราะบทความไม่ไดก้ล่าวถึง 
 ขอ้ 4 ผดิเพราะบทความไม่ไดบ้อกวา่มีหนา้ท่ีร่วมกนั 
12. ประตูสามยอดเป็นประตูกาํแพงเมืองซ่ึงสร้างข้ึนในรัชกาลท่ี 5 โดยสร้างเป็นประตูสามช่อง มียอดทั้งสามช่อง 
นบัตั้งแต่นั้นชาวบา้นก็พากนัเรียกประตูดงักล่าววา่ ประตูสามยอด 
ขอ้ใดตีความไดถู้กตอ้ง 
 1.ชาวบา้นเป็นผูส้ร้างประตูเมือง 
 2.กาํแพงเมืองนิยมสร้างใหมี้ยอด 
 3.ประตูสามยอด ไดช่ื้อจากลกัษณะของการสร้าง 
 4.เร่ิมมีการสร้างกาแพงเมืองในสมยัรัชกาลท่ี 5 
ตอบ ข้อ 3 จากบทความสรุปไดว้า่ ชาวบา้นเรียก ประตูสามยอดจากลกัษณะของประตูท่ีมีสามช่องและมียอดทั้งสาม
ช่อง  ซ่ึงสามารถตีความไดว้า่ ประตูสามยอด ไดช่ื้อจากลกัษณะของการสร้าง 
 ขอ้ 1 ผดิเพราะโจทยไ์ม่ไดบ้อกวา่ชาวบา้นเป็นผูส้ร้างประตู 
 ขอ้ 2 ผดิเพราะ โจทยไ์ม่ไดก้ล่าวถึง 
 ขอ้ 4 ผดิเพราะ โจทยไ์ม่ไดก้ล่าวเร่ืองการเร่ิมสร้างกาํแพง 
เร่ืองการสรุปความ 
13. การฝึกใจพร้อมเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับทุกคน ใจท่ีพร้อมคือใจท่ีมีปัญญา ยอมรับความเป็นจริงไดอ้ยา่งไม่
หว ัน่ไหวเป็นใจท่ีก่อให้เกิดความสุขสงบเป็นลน้พน้ ไม่วา่เหตุการณ์ภายนอกจะรุนแรงวุน่วายเพียงใดก็ตาม ใจนั้นจะ
สงบสุขอยูไ่ดอ้ยา่งอศัจรรย ์ขอ้ใดสรุปถูกตอ้ง 
 1.ใจท่ีพร้อมเป็นใจท่ีเกิดปัญญา 
 2.ปัญญาเป็นหนทางสู่ความสาํเร็จแห่งใจ 
 3.การฝึกใจพร้อมทาํใหเ้กิดความสุข 
 4.เหตุการณ์ร้ายแรงจะคล่ีคลายไดด้ว้ยความสงบของใจ 
ตอบ ข้อ 3 จากบทความขอ้น้ี คาํสาํคญัคือคาวา่ การฝึกใจพร้อม ก่อนใหเ้กิดความสุขสงบ จึงสรุปไดว้า่ การฝึกใจพร้อม
ทาํใหเ้กิดความสุข 
14. อาหารนมจาํเป็นตอ้งมีคุณภาพสูง มีกระบวนการผลิตแปรรูป และการจาํหน่ายท่ีถูกสุขลกัษณะ เพราะจุลินทรีย์
สามารถทาํใหผ้ลิตภณัฑเ์ส่ือมคุณภาพหรือนาํเช้ือโรคมาสู่คนได ้ทาํนองเดียวกนัจุลินทรียบ์างอยา่ง ก็มีประโยชน์
สามารถแปรรูปผลิตภณัฑใ์ห้ไดสี้ กล่ิน หรือรสชาติท่ีตลาดตอ้งการได ้และสามารถสร้างประโยชน์ใหแ้ก่ร่างกายได ้ขอ้
ใดสรุปถูกตอ้ง 
 1.อาหารท่ีมีคุณภาพสูงจะตอ้งไม่มีจุลินทรียป์ะปนอยู ่
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 2.จุลินทรียใ์นนมบางชนิดทาํลายคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละบางชนิดก็ใหป้ระโยชน์ 
 3.จุลินทรียทุ์กชนิดในอาหารสามารถสร้างประโยชน์ให้ร่างกายได ้
 4.อาหารนมต่างจากอาหารประเภทอ่ืนเน่ืองจากมีการทาลายไม่ใหจุ้ลินทรียป์ะปน 
ตอบ ข้อ 2 คาํสาํคญัของบทความน้ีคือ คาํวา่ นม จุลินทรียท์าํใหผ้ลิตภณัฑเ์ส่ือมคุณภาพ,บางอยา่งก็มีประโยชน์ จึงสรุป
ไดว้า่ จุลินทรียใ์นนมบางชนิดทาํลายคุณภาพของผลิตภณัฑ ์และบางชนิดก็ใหป้ระโยชน์ 
15. ในภาษาไทย มีคาํวา่ ‚บณัฑิตย‛์ อีกคาํหน่ึงแปลวา่ความเป็นบณัฑิต คาํน้ีไม่ค่อยใชโ้ดดในภาษาไทยมกัจะใช้
กบัคาํอ่ืนในรูปของคาํสมาส มีความหมายเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ี เช่น ราชบณัฑิตยสถาน เนติบณัฑิตยสถาน เป็นตน้ 
ขอ้ความน้ีสรุปไดว้า่อยา่งไร 
 1.บณัฑิตย ์มกัใชใ้นความหมายเก่ียวกบัสถานท่ี 
 2.บณัฑิตและบณัฑิตยมี์การใชแ้ละความหมายท่ีแตกต่างกนั 
 3.คาํท่ีอ่านวา่ บนั-ดิด มกัใชคู้่กบัคาอ่ืนในรูปของคาํสมาส 
 4.บณัฑิต ใชโ้ดดๆ ได ้แต่บณัฑิตยใ์ชโ้ดดๆ ไม่ได ้
ตอบ ข้อ 1 คาํสาํคญัของบทความคือคาํวา่ บณัฑิตยใ์ชก้บัคาํอ่ืนในรูปของคาํสมาสความหมายเก่ียวกบัสถานท่ี จึง
สามารถสรุปความไดว้า่ บณัฑิตย ์มกัใชใ้นความหมายเก่ียวกบัสถานท่ี 
  ขอ้ท่ีเหลือ บทความไม่ไดก้ล่าวถึงเลย 
16. ปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการเจรจายติุศึกบา้นร่มเกลา้ระหวา่งไทย –ลาว นัน่คือการเจรจาทางการเมืองวา่ดว้ย
ปัญหาเก่ียวกบัเส้นเขตแดน ขอ้ความน้ีสรุปไดว้า่อยา่งไร 
 1.ปัญหาเส้นเขตแดนเกิดข้ึนจากปัญหาการเจรจายติุศึก 
 2.ปัญหาการเจรจายติุศึกคือปัญหาการเจรจาเก่ียวกบัเส้นเขตแดน 
 3.เม่ือการเจรจายติุศึกจบลงปัญหาการเจรจาเก่ียวกบัเส้นเขตแดนก็ตามมา 
 4.ปัญหาสาํคญัระหวา่งไทย –ลาว คือการเจรจายติุศึกและการเจรจาเก่ียวกบัเส้นเขตแดน 
ตอบ ข้อ 3 จากบทความ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการเจรจายติุศึกบา้นร่มเกลา้ระหวา่งไทย-ลาว นัน่คือการเจรจาทาง
การเมืองวา่ดว้ยปัญหาเก่ียวกบัเส้นเขตแดน แสดงวา่ขอ้สรุปคือ เม่ือการเจรจายติุศึกจบลงปัญหาการเจรจาเก่ียวกบัเส้น
เขตแดนก็ตามมา 
17. การเป็นนกับริหารจะประสบผลสาํเร็จมากนอ้ยเพียงไรนั้น ไม่ข้ึนอยูก่บัการปฎิบติัตามทฤษฏีของวชิาการ
บริหารมากนกั ขอ้ความน้ีสรุปวา่อยา่งไร 
 1.นกับริหารท่ีดีจะใชท้ฤษฏีการบริหารอยา่งเดียวไม่ได ้
 2.ทฤษฏีการบริหารบางคร้ังไม่เหมาะสมกบันกับริหารท่ีมีความสามารถสูง 
 3.ความสาํเร็จของนกับริหารข้ึนอยูก่บัการปฏิบติัตามทฤษฏีการบริหารไม่มากนกั 
 4.นกับริหารท่ีประสบความสําเร็จอาจไม่ไดป้ฏิบติัตามทฤษฏีการบริหารเลยก็ได ้
ตอบ ข้อ 3 จากบทความ การเป็นนกับริหารจะประสบผลสาํเร็จมากนอ้ยเพียงไรนั้น ไม่ข้ึนอยูก่บัการปฏิบติัตามทฤษฏี 
ของวชิาการบริหารมากนกั จึงสรุปความไดว้า่ ความสาํเร็จของนกับริหารข้ึนอยูก่บัการปฏิบติัตามทฤษฏีการบริหารไม่ 
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มากนกั 
18. ผูล้ากมากดี ประกอบดว้ยคาํวา่ ผู ้ลาก มาก และดี คาํวา่  ลาก ในท่ีน้ีหมายความวา่มาก มีคาํวา่หลายในเพลงชา
นอ้ง ซ่ึงเป็นเพลงกล่อมเด็กของภาคใต ้มีความหมายวา่ มากฉะนั้น คาํวา่หลาก น่าจะตรงกบัคาํวา่ลากในผูล้ากมากดี 
ขอ้ใดสรุปถูกตอ้ง 
 1.ผูล้ากมากดี ในเพลงชานอ้ง หมายถึงผูดี้  2.ผูล้ากมากดี น่าจะหมายถึง ผูท่ี้มีความดีมาก 
 3.คาํวา่หลายในเพลงชานอ้งหมายถึงผูดี้  4.คาํวา่ลาก มาก มีความหมายเด่ียวกบัคาํวา่ ดี 
ตอบ ข้อ 2 ผูล้ากมากดี น่าจะหมายถึง ผูท่ี้มีความดีมาก 
19. เด็กหญิงก่อนวยัรุ่นและผูใ้หญ่รวมทั้งหญิงมีครรภแ์ละใหน้มบุตร ตอ้งการแคลเซียมวนัละ 1,000-1,300 
มิลลิกรัม ส่วนหญิงในวยัหมดระดู ตอ้งการแคลเซียมวนัละ 1,500 มิลลิกรัม 
ขอ้ใดสรุปถูกตอ้ง 
 1.ผูห้ญิงตอ้งการแคลเซียมสูงกวา่ผูช้าย 
 2.ผูห้ญิงตอ้งการแคลเซียมสูงในวนัหมดระดู 
 3.แคลเซียมมีความสาํคญัมากต่อผูห้ญิงทุกวยั 
 4.ผูห้ญิงมีครรภแ์ละใหน้มบุตรตอ้งการแคลเซียมสูงกวา่ผูห้ญิงก่อนวยัรุ่น 
ตอบ ข้อ 2 จากบทความกล่าววา่ เด็กหญิงก่อนวยัรุ่นและผูใ้หญ่รวมทั้งหญิงมีครรภ ์และใหน้มบุตรตอ้งการแคลเซียม
วนัละ 1,000-1,300 มิลลิกรัม ส่วนหญิงในวยัหมดระดู ตอ้งการแคลเซียมวนัละ 1,500 มิลลิกรัม ซ่ึงสรุปไดว้า่ ‚ผูห้ญิง
ตอ้งการแคลเซียมสูงในวนัหมดระดู‛ 
 ขอ้ 1 ผดิเพราะโจทยไ์ม่ไดก้ล่าวถึงผูช้าย 
 ขอ้ 3 ผดิเพราะโจทยบ์อกวา่ตอ้งการแคลเซียมไม่เท่ากนั ดงันั้นจึงไม่สาํคญัมากต่อผูห้ญิงทุกวยั 
 ขอ้ 4 ผดิเพราะ จากคาํตอบตอ้งการเท่ากนั 
ค าช้ีแจง จงพจิารณาข้อความในแต่ละข้อ และตัวเลอืกทีเ่รียบเรียงหรือประโยคได้ถูกต้องหรือรัดกุมตามหลกัภาษา 
20. 1. วกิฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนมีผลกระทบทางลบต่อธุรกิจเอกชนเป็นอยา่งมาก 
 2. การประสานงานในองคก์รเอกชนของประเทศไทยแถบภาคกลาง 
 3. ครอบครัวไทยเร่ิมต่ืนตวัในเร่ืองการจดัการศึกษาโดยครอบครัว 
 4. การจดังานคร้ังน้ีตอ้งขอยืมเงินทดลองจ่ายไปก่อน 
ตอบ ข้อ 3 ครอบครัวไทยเร่ิมต่ืนตวัในเร่ืองการจดัการศึกษาโดยครอบครัว 
 ขอ้ 1 ใชค้าํฟุ่มเฟือย แกไ้ขเป็น วกิฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนมีผลกระทบต่อธุรกิจเอกชนเป็นอยา่งมาก 
 ขอ้ 2 ประโยคไม่สมบูรณ์เพราะขาดภาคแสดง 
 ขอ้ 3 สะกดคาํผดิ แกไ้ขเป็น การจดังานคร้ังน้ีตอ้งขอยมืเงินทดรองจ่ายไปก่อน 
21. 1. ปัญหาท่ีเกิดข้ึนรัฐบาลไดห้าหนทางบรรเทาแลว้ 
 2. พิกดัภาษีศุลกากรเรียกเก็บตามสินคา้ส่งออก 
 3. นกัวชิาการทุกคนควรยดึมัน่ในหลกัการ 
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 4. ไทยไดแ้บบอยา่งการสร้างป้อมหรือหอสาํหรับรบดว้ยโปรตุเกส 
ตอบ ข้อ 3 นกัวชิาการทุกคนควรยดึมัน่ในหลกัการ 
 ขอ้ 1 ใชค้าํผดิ แกไ้ขเป็น ปัญหาท่ีเกิดข้ึนรัฐบาลไดห้าหนทางแกไ้ขแลว้ 
 ขอ้ 2 ใชค้าํผดิ แกไ้ขเป็น พิกดัอตัราศุลกากรเรียกเก็บตามสินคา้ส่งออก 
  พิกดัอตัราศุลกากร = กาํหนดจาํนวนเงินอากรท่ีเรียกเก็บจากของท่ีส่งออกหรือพาออกนอก
 ราชอาณาจกัร เรียกวา่ อากรขาออก นาํเขา้เรียกวา่ อากรขาเขา้ 
 ขอ้ 4 ใชค้าํเช่ือมผดิ แกไ้ขเป็น ไทยไดแ้บบอยา่งการสร้างป้อมหรือหอสาํหรับรบจากโปรตุเกส 
22. 1. จากการวจิยัพบวา่กวา่เนยเหลวจะกลายเป็นเนยแขง็ใชเ้วลาเพียงชัว่โมงเดียวเท่านั้น 
 2. จากการวจิยัพบวา่เด็กท่ีเขา้เรียนก่อนกาํหนดจะมีพฒันาการทางสมองชา้กวา่ปกติ 
 3. จากการวจิยัพบวา่การกินขา้วม้ือเยน็เป็นสาเหตุประการหน่ึงของโรคอว้น 
 4. จากการวจิยัพบวา่แม่ท่ีรู้หนงัสือจะมีผลกระทบต่อพฒันาการของลูก 
ตอบ ข้อ 2 
 ขอ้ 1 แกไ้ขเป็น จากการวจิยัพบวา่กวา่เนยเหลวจะกลายเป็นเนยแขง็ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 
 ขอ้ 3 แกไ้ขเป็น จากการวจิยัพบวา่การรับประทานอาหารเยน็เป็นสาเหตุหน่ึงของโรคอว้น 
 ขอ้ 4 แกไ้ขเป็น จากการวจิยัพบวา่แม่ท่ีรู้หนงัสือจะส่งผลต่อพฒันาการของลูก 
23. 1. โฆษกกระทรวงมหาดไทยช้ีแจงวา่ข่าวดงักล่าวคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง 
 2. ศูนยบ์ริการประชาสัมพนัธ์ กระทรวงมหาดไทย แถลงข่าวไม่ทนักบัเหตุการณ์ 
 3. ทุกคนตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมต่อสังคม 
 4. ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไดก้ล่าวคาํปราศรัยต่อนกัศึกษา 
ตอบ ข้อ 1 
 ขอ้ 2 ใชค้าํเช่ือมผดิ แกไ้ขเป็น ศูนยบ์ริการประชาสัมพนัธ์ กระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวไม่ทนัต่อ 
 เหตุการณ์ 
 ขอ้ 3 ใชค้าํเช่ือมผดิ แกไ้ขเป็น ทุกคนตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมของสังคม 
 ขอ้ 4 ใชค้าํเช่ือมผดิ แกไ้ขเป็น ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไดก้ล่าวคาํปราศรัยกบันกัศึกษา 
24. 1. การกลั้นปัสสาวะเป็นลกัษณะสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดโรคน่ิว 
 2. เด็กท่ีขาดสารอาหารมกัป่วยและมีโรคแทรกซอ้น 
 3. วณัโรคเป็นโรคท่ีถือกาํเนิดจากเช้ือแบคทีเรีย 
 4. องคก์ารอนามยัโลกประชุมท่ีกรุงโรมเพื่อหาทางควบคุมการระบาดของโรคเอดส์ 
ตอบ ข้อ 2 
 ขอ้ 1 ใชค้าํผดิ แกไ้ขเป็น การกลั้นปัสสาวะเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดโรคน่ิว 
 ขอ้ 3 ใชค้าํผดิ แกไ้ขเป็น วณัโรคเป็นโรคท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย 
 ขอ้ 4 ใชค้าํผดิ แกไ้ขเป็น องคก์ารอนามยัโลกประชุมท่ีกรุงโรมเพื่อหาทางยบัย ั้งการระบาดของโรคเอดส์ 
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25. 1.นํ้าท่วมอยูห่ลายเดือนกวา่ดินจะแหง้แลง้ตอ้งใชเ้วลานาน 
 2.พนกังานทาํความสะอาดกวาดลา้งถนนเพื่อเตรียมจดังาน 
 3.งานน้ีเขาจดัไดดี้ คนสนใจมากจึงไปเท่ียวกนัแน่นถนดัไปหมด 
 4.ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสาํคญัท่ีสุดซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นไทย 
ตอบ ข้อ 4 
 ขอ้ 1 ใชค้าํผดิ แกไ้ขเป็น นํ้าท่วมอยูห่ลายเดือนกวา่ดินจะแหง้ตอ้งใชเ้วลานาน 
 ขอ้ 2 ขาดคาํเช่ือม แกไ้ขเป็น พนกังานทาํความสะอาดกวาดและลา้งถนนเพื่อเตรียมจดังาน 
 ขอ้ 3 ใชค้าํผดิ แกไ้ขเป็น งานน้ีเขาจดัไดดี้ คนสนใจมากจึงไปเท่ียวกนัแน่นขนดัไปหมด 
   ขนดั = แออดั    ถนดั= ชาํนาญ 
26. 1.ประเทศท่ีเก่ียวขอ้งระหวา่งกรณีพิพาทน้ีมีอยูห่ลายประเทศ 
 2.แผนงานท่ีเสนอสอดคลอ้งแก่เจตนารมณ์ของรัฐบาล 
 3.ผา้มดัหม่ีเป็นงานฝีมือของทอ้งถ่ินอาํเภอท่าบ่อท่ีทารายไดใ้หแ้ก่ชาวบา้น 
 4.ปัญหาการวา่งงานไม่เพียงแต่สะทอ้นภาวะเศรษฐกิจยงัมีผลถึงปัญหาสังคมดว้ย 
ตอบ ข้อ 3 
 ขอ้ 1 ใชค้าํเช่ือมผดิ แกไ้ขเป็น ประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณีพิพาทน้ีมีอยูห่ลายประเทศ 
 ขอ้ 2 ใชค้าํเช่ือมผดิ แกไ้ขเป็น แผนงานท่ีเสนอสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐบาล 
 ขอ้ 4 ขาดคาํเช่ือม แกไ้ขเป็น ปัญหาการวา่งงานไม่เพียงแต่สะทอ้นภาวะเศรษฐกิจแต่ยงัมีผลถึงปัญหาสังคม
ดว้ย 
27. 1.กรมอนามยัแนะนาํใหป้้องกนัโรคฟันผจุากการเติมฟลูออไรดใ์นนํ้าด่ืม 
 2.นกัวชิาการทุกคนควรยดึมัน่ต่อหลกัการ 
 3.ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัเพื่อความเป็นธรรมต่อสังคม 
 4.ปัญหาทางการเมืองตอ้งแกโ้ดยหลกัเศรษฐศาสตร์ 
ตอบ ข้อ 4 
 ขอ้ 1 ใชค้าํเช่ือมผดิ แกไ้ขเป็น กรมอนามยัแนะนาํใหป้้องกนัโรคฟันผโุดยการเติมฟลูออไรดใ์นนํ้าด่ืม 
 ขอ้ 2 ใชค้าํเช่ือมผดิ แกไ้ขเป็น นกัวชิาการทุกคนควรยดึมัน่ในหลกัการ 
 ขอ้ 3 ใชค้าํเช่ือมผดิ แกไ้ขเป็น ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัเพื่อความเป็นธรรมในสังคม 
28. 1.การท่ีมนุษยต์อ้งเส่ือมลงก็เพราะมนุษยไ์ม่ตัง่มัน่อยูใ่นธรรมะ 
 2.ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ประเทศใกลเ้คียงต่างก็เปิดทาํการไปรษณียใ์หเ้ห็นเป็นแบบอยา่ง 
 3.กุฎิหลงัน้ีใชเ้ป็นบา้นพกัชัว่คราวของเจา้หนา้ท่ีป่าไม ้
 4.ประเพณีน้ีส่อให้เห็นวา่กาํเนิดมาจากลทัธิผสีางเทวดา 
ตอบ ข้อ 3 
 ขอ้ 1 ใชค้าํผดิ แกไ้ขเป็น การท่ีมนุษยต์อ้งเส่ือมทรามลงก็เพราะมนุษยไ์ม่ตั้งมัน่อยูใ่นธรรมะ 
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 ขอ้ 2 ใชค้าํผดิ แกไ้ขเป็น ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ประเทศเพื่อนบา้นต่างก็เปิดทาํการไปรษณียใ์หเ้ห็นเป็น
 แบบอยา่ง 
 ขอ้ 4 ใชค้าํผดิ แกไ้ขเป็น ประเพณีน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่มีท่ีมาจากลทัธิผสีางเทวดา 
เร่ืองการเรียงข้อความ 
29. ขอ้ใดอยูใ่นลาํดบัท่ี1 
 1. ในสมยัพระบรมไตรโลกนาถมีประเพณีการตั้ง พระมหาอุปราช เป็นรัชทายาท 
 2. พระราชอนุชาของพระมหากษตัริย ์ตาํแหน่งพระมหาอุปราชน้ีในสมยัสมเด็จ 
 3. เพื่อสืบราชสมบติัซ่ึงผูด้าํรงตาํแหน่งพระมหาอุปราชน้ีมีทั้งพระราชโอรสและ 
 4. พระเทพราชาเรียกวา่ กรมพระราชวงับวรสถานมงคล หรือวงัหนา้ 
ตอบ ข้อ 1 เรียงลาํดบัไดด้งัน้ี 
 1. ในสมยัพระบรมไตรโลกนาถมีประเพณีการตั้ง พระมหาอุปราช เป็นรัชทายาท 
 3 .เพื่อสืบราชสมบติัซ่ึงผูด้าํรงตาํแหน่งพระมหาอุปราชน้ีมีทั้งพระราชโอรสและ 
 2. พระราชอนุชาของพระมหากษตัริย ์ตาํแหน่งพระมหาอุปราชน้ีในสมยัสมเด็จ 
 4. พระเทพราชาเรียกวา่ กรมพระราชวงับวรสถานมงคล หรือวงัหนา้ 
30. ขอ้ใดเป็นลาํดบัท่ี 3 
 1.ขอใหติ้ดต่อสอบถามกบัหน่วยงานการเจา้หนา้ท่ีของกรมนั้น เพื่อสอบถาม 
 2.กรณีการขอโอนจากพนกังานส่วนตาํบลมาบรรจุเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั 
 3.ขอ้มูลเก่ียวกบัตาํแหน่งวา่ง นโยบายการรับโอน หลกัเกณฑ ์วธีิการ และการยืน่แบบขอโอน 
 4.สามารถกระทาํได ้ซ่ึงหากประสงคจ์ะรับราชการท่ีกรมใด 
ตอบ ข้อ 1 เรียงลาํดบัได ้ดงัน้ี 
 2.กรณีการขอโอนจากพนกังานส่วนตาํบลมาบรรจุเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั 
 4.สามารถกระทาํได ้ซ่ึงหากประสงคจ์ะรับราชการท่ีกรมใด 
 1.ขอใหติ้ดต่อสอบถามกบัหน่วยงานการเจา้หนา้ท่ีของกรมนั้น เพื่อสอบถาม 
 3.ขอ้มูลเก่ียวกบัตาํแหน่งวา่ง นโยบายการรับโอน หลกัเกณฑ ์วธีิการ และการยืน่แบบขอโอน 
31. ขอ้ความใดอยูล่าํดบัท่ี 1 
 1.ทั้งในรูปแบบการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในหุน้ 
 2.ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ 
 3.เพื่อเปิดโอกาสใหช้าวต่างชาติมาลงทุน 
 4.จึงไดด้าํเนินนโยบายทางการเงิน 
ตอบ ข้อ 3 เรียงลาํดบัไดด้งัน้ี 
 3.เพื่อเปิดโอกาสใหช้าวต่างชาติมาลงทุน 
 2.ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ 
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 4.จึงไดด้าํเนินนโยบายทางการเงิน 
 1.ทั้งในรูปแบบการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในหุน้ 
32. ขอ้ความใดอยูล่าํดบัท่ี2 
 1.ส่วนเคร่ืองหมายอญัประกาศปิด 
 2.ถา้ขอ้ความในเคร่ืองหมายอญัประกาศมีความยาวหลายยอ่หนา้ 
 3.ใหใ้ส่ไวเ้ฉพาะยอ่หนา้สุดทา้ย 
 4.ใหใ้ส่เคร่ืองหมายอญัประกาศเปิดไวข้า้งหนา้และยอ่หนา้ 
ตอบ ข้อ 4 เรียงลาํดบัไดด้งัน้ี 
 2.ถา้ขอ้ความในเคร่ืองหมายอญัประกาศมีความยาวหลายยอ่หนา้ 
 4.ใหใ้ส่เคร่ืองหมายอญัประกาศเปิดไวข้า้งหนา้และยอ่หนา้ 
 1.ส่วนเคร่ืองหมายอญัประกาศปิด 
 3.ใหใ้ส่ไวเ้ฉพาะยอ่หนา้สุดทา้ย 
33. ขอ้ความใดอยูล่าํดบัท่ี 3 
 1.เพื่อใหแ้อลกอฮอลบ์างส่วนถูกขบัออกมาทางลมหายใจ เหง่ือ และปัสสาวะ 
 2.การด่ืมสุราอยา่งถูกตอ้งจึงควรด่ืมชา้ๆ 
 3.ถา้ตบัไม่ดีโอกาสท่ีจะเกิดอนัตรายเพราะเหลา้ก็มากกวา่คนปกติ 
 4.ตบัเป็นอวยัวะสาํคญัท่ีจะช่วยกรองแอลกอฮอล ์
ตอบ ข้อ2 เรียงลาํดบัไดด้งัน้ี 
 4.ตบัเป็นอวยัวะสาํคญัท่ีจะช่วยกรองแอลกอฮอล ์
 3.ถา้ตบัไม่ดีโอกาสท่ีจะเกิดอนัตรายเพราะเหลา้ก็มากกวา่คนปกติ 
 2.การด่ืมสุราอยา่งถูกตอ้งจึงควรด่ืมชา้ๆ 
 1.เพื่อใหแ้อลกอฮอลบ์างส่วนถูกขบัออกมาทางลมหายใจ เหง่ือ และปัสสาวะ 
34. ขอ้ความใดอยูล่าํดบัท่ี 3 
 1.เคยมีความเจริญทั้งทางดา้นอารยธรรม และศิลปกรรม ตลอดจนศาสนา 
 2.ควบคู่กบัประวติัศาสตร์ และความเจริญของกรุงสุโขทยั 
 3.จงัหวดักาํแพงเพชรเป็นจงัหวดัท่ีมีประวติัศาสตร์มาชา้นาน 
 4.ซ่ึงปัจจุบนัร่องรอยแห่งความเจริญในดา้นต่าง ๆ ยงัปรากฏใหเ้ห็นอยู ่
ตอบ ข้อ 1 เรียงลาํดบัไดด้งัน้ี 
 3.จงัหวดักาํแพงเพชรเป็นจงัหวดัท่ีมีประวติัศาสตร์มาชา้นาน 
 2.ควบคู่กบัประวติัศาสตร์ และความเจริญของกรุงสุโขทยั 
 1.เคยมีความเจริญทั้งทางดา้นอารยธรรม และศิลปกรรม ตลอดจนศาสนา 
 4.ซ่ึงปัจจุบนัร่องรอยแห่งความเจริญในดา้นต่าง ๆ ยงัปรากฏใหเ้ห็นอยู ่
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จงเลอืกตัวเลอืก ก. ข. ค. หรือ ง. ทีม่ีประโยคทีเ่รียงค าถูกต้องและใช้ค าได้รัดกุมถูกต้องตามความหมาย 
หรือหลกัภาษา 
35. ก. กลุ่มประเทศอาเซียนสนบัสนุนมติของสหประชาชาติ 
 ข. คู่ความสามารถยืน่คาํร้องหรือคาํคดัคา้นกบัศาล 
 ค. ปัญหาอาชญากรรมตอ้งแกจ้ากหลกันิติศาสตร์ 
 ง. กระบวนการยติุธรรมจะใหค้วามเป็นธรรมกบัทุกฝ่ าย 
ตอบ ก. เพราะ ข. ใชค้าํผดิ “กบั” ควรใชค้าํวา่ “ต่อ” เช่น คู่ความสามารถยืน่คาํร้องหรือคาํคดัคา้นต่อศาล 
ค. ใชค้าํผดิ “จาก” ควรเปล่ียนเป็น “ดว้ย” เช่น ปัญหาอาชญากรรมตอ้งแกด้ว้ยหลกันิติศาสตร์ ง. ใชค้าํผดิ 
“กบั” ควรเปล่ียนเป็น “แก่” เช่น กระบวนการยุติธรรมจะใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
36.  ก. ปัญหาการจราจรเป็นปัญหาหลกัในประเทศไทย 
 ข. ผา้ไหมมดัหม่ีเป็นงานฝีมือเฉพาะทอ้งถ่ินและกาํลงัเป็นท่ีนิยมในขณะน้ี 
 ค. ระบบสหกรณ์เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีจะเอ้ืออาํนวยใหช้าวนาสามารถพึ่งตนเองได ้
 ง. เคร่ืองป้ันดินเผาปันเจียงเป็นเคร่ืองป้ันท่ีไดรั้บช่ือเสียงมากของเชียงใหม่ 
ตอบ ข. เพราะ ก. ปัญหาการจราจรเป็นปัญหาหลกัในประเทศไทย ควรเป็น “ปัญหาการจราจรเป็นปัญหาสาํคญัใน
ประเทศไทย” ค. ระบบสหกรณ์เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีจะเอ้ืออาํนวยใหช้าวนาสามารถพึ่งตนเองได ้ควรเป็น“ระบบ
สหกรณ์เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีจะเอ้ือใหช้าวนาสามารถพึ่งตนเองได”้ ง. เคร่ืองป้ันดินเผาป้ันเจียงเป็นเคร่ืองป้ันท่ีไดรั้บ
ช่ือเสียงมากของเชียงใหม่ ควรเป็น “เคร่ืองป้ันดินเผาปันเจียงเป็นเคร่ืองป้ันท่ีมีช่ือเสียงมากของเชียงใหม่” 
37.  ก. การกวดขนัแรงงานต่างดา้วมีผลต่ออุตสาหกรรมบางอยา่งในประเทศ 
 ข. รัฐบาลประกาศใชก้ฎหมายการฟอกเงินเพื่อกกักนัมิใหเ้งินท่ีผดิกฎหมายเขา้สู่ระบบการเงินท่ีถูกกฎหมาย 
 ค. ขา้ราชการตอ้งเอ้ือเฟ้ือกบัประชาชนทุกคนอยา่งเสมอภาค 
 ง. เทศบาลเป็นการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีข้ึนตรงกบักระทรวงมหาดไทย 
ตอบ ก. เพราะ ข. ใชค้าํผดิ “กกักนั” ควรเปล่ียนเป็น “ป้องกนั” เช่น รัฐบาลประกาศใชก้ฎหมายฟอกเงินเพื่อป้องกนัมิ
ใหเ้งินท่ีผดิกฎหมายเขา้สู่ระบบการเงินท่ีถูกกฎหมาย ค. ใชค้าํผดิ “กบั” ควรเปล่ียนเป็น “ต่อ” เช่นขา้ราชการตอ้ง
เอ้ือเฟ้ือต่อประชาชนทุกคนอยา่งเสมอภาค ง. ใชค้าํผดิ “กบั” ควรเปล่ียนเป็น “ต่อ” เช่น เทศบาลเป็นการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีข้ึนตรงต่อกระทรวงมหาดไทย 
38.  ก. ทกัษะการใชภ้าษาทั้ง 4 อยา่งมีความสาํคญัต่อการใชภ้าษา 
 ข. ภาษาไทยท่ีใชใ้นการปฏิบติัราชการประจาํวนัมีทั้งการฟัง การพดู การอ่าน หรือการเขียน 
 ค. การติดต่อส่ือสารท่ีเป็นทางการเป็นไปตามขอบเขตภาระความรับผดิชอบ 
 ง. ตามกรณีเกิดการฟ้องร้องเอกสารทางราชการสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงได ้
ตอบ ก. เพราะ ข. ใชค้าํผดิ “ หรือ” ควรเปล่ียนเป็น “และ” เช่น ภาษาไทยท่ีใชใ้นการปฏิบติัราชการประจาํวนัมีทั้งการ
ฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน ค. ใชค้าํผดิ “ภาระ” ควรเปล่ียนเป็น “หนา้ท่ี” เช่น การติดต่อส่ือสาร ท่ีเป็นทางการ
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เป็นไปตามขอบเขตหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ง. ใชค้าํผดิ “อา้งอิง” ควรตดัออกไปประโยคท่ีถูกตอ้งคือ ตามกรณีเกิดการ
ฟ้องร้องเอกสารทางราชการสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานได ้
39.  ก. ปุถุชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาในทอ้งถ่ิน 
  ข. เอกสารมีความหมายขยายไปถึงหนงัสือ บนัทึก และส่ิงตีพิมพ ์
  ค. หนงัสือราชการอาจจะหมายถึงหนงัสือท่ีส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ 
  ง. เอกสารทางราชการเป็นส่ิงท่ีช่วยเหลือใหก้ารบริหารราชการราบร่ืน 
ตอบ ก. เพราะ ข. ใชค้าํไม่กระชบั ประโยคท่ีถูกตอ้งคือ เอกสาร หมายถึง หนงัสือ บนัทึก และส่ิงตีพิมพ ์
ค.ใชค้าํไม่กระชบั ประโยคท่ีถูกตอ้งคือ หนงัสือราชการ หมายถึง หนงัสือท่ีส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนซ่ึงมิใช่
ส่วนราชการ ง. ใชค้าํผิด “ช่วยเหลือ” ควรเปล่ียนเป็น “ช่วย” เช่น เอกสารทางราชการเป็นส่ิงท่ีช่วยใหก้ารบริหาร
ราชการราบร่ืน 
40.  ก. เหลืออีกเพียงสามวนัก็จะถึงวนัส้ินปีใหม่ในปีน้ี 
 ข. เธอช่วยไปหยบิดินสอดาํบนล้ินชกัโต ๊ะใหที้ 
 ค. ดอกไมท่ี้คุณใหห้อมประทบัใจยิง่นกั 
 ง. เด็ก ๆ ควรด่ืมนมตอนเชา้ ๆ ทุกวนั จะไดเ้กิดความเจริญเติบโตเพื่อตวัเอง 
ตอบ ค. เพราะ ก. “ในปีน้ี” ควรเปล่ียนเป็น “สาํหรับปีน้ี” เช่น เหลืออีกเพียงสามวนัก็จะถึงวนัส้ินปีใหม่สาํหรับปีน้ี ข. 
“บนล้ินชกั” ควรเปล่ียนเป็น “ในล้ินชกั” เช่น เธอช่วยไปหยบิดินสอดาํในล้ินชกัโตะ๊ใหที้ ง. ประโยคไม่สละสลวย ซ่ึง
อาจะเขียนใหม่ได ้คือ เด็ก ๆ ควรด่ืมนมตอนเชา้ทุก ๆ วนั เพื่อเสริมสร้างความเจริญเติบโต 
 
 

------------------------ 
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เจาะข้อสอบภาษาองักฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเร่ือง ๆ 
   ค าน าหน้าค านามทีบ่อกปริมาณ   

 

1.   _________ student must work hard. 

   a.  All   b.  Those  c.  They  d.  Every 

  ตอบ  d   student เป็นคาํนามเอกพจน์นบัได ้ และเป็นเอกพจน์   
 

    Each,  Every,  One 

           Neither,  Either      

 

                  ตอบ    Every           student 

  เช่น   - Each problem is unique.         -  Every apple is sweet 

   แต่  All + นามพหูพจน์ ,  Those + นามพหูพจน์ ,  They ตามดว้ยกริยาพหูพจน์ 
 

2.   _________my dogs know who you are. 

   a  All   b.  Every  c.  Each  d.  They 

 ตอบ  a   คาํนาม my dogs  เป็นพหูพจน์  แลว้ดูวา่อะไรนาํหนา้นามพหูพจน์ได ้ เช่น 

        

   All (of) 

     Most (of) 

     A lot of 

     Some 

     Any 

 

   เช่น  All (of) apples,  all my dogs  ถูกตอ้ง  แต่ Every, Each + นามเอกพจน์  
3.   ________ TV programs are sometimes boring. 

   a.  A   b.  An   c.  All   d.  Every 

  ตอบ  c All + TV programs  (คาํนามพหูพจน์)  ส่วน A, An และ Every  เป็นเอกพจน์  
 

4. ________ students were late for the examination. 

 a.  Much   b.  A few  c.  Each  d.  Little 

 ตอบ  b     คาํนาํหนา้คาํนาม ให้ดูคาํนามก่อนวา่เป็นคาํนามเอกพจน์หรือพหูพจน์ students  
      เป็นคาํนามพหูพจน์จะตอ้งตอบ a few  

   much, little   +  คาํนามนบัไม่ได ้เช่น much money, little food 

   each, every  +  คาํนามนบัไดเ้อกพจน์ เช่น each boy, every student 

   a few           +   คาํนามพหูพจน์    เช่น a few students  

5. Everyone likes _________ subject. 

 a.  this   b.  these  c.  (blank)  d.  many 

ตอบ a      this, that + คาํนามเอกพจน์  ส่วน these, those, many + คาํนามพหูพจน์  

+ ค านามเอกพจน์ + กริยาเอกพจน์ 

+  นามนบัไดพ้หูพจน์  +  กริยาพหูพจน์ 
+  นามนบัไม่ได ้        +  กริยาเอกพจน์ 
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    เช่น -  this book, that table, these books, those chairs 

6.   Please bring me __________ water. 

   a.  many   b.  some  c.  a few  d.  both 

    ตอบ  b คาํนาม water เป็นคาํนามนบัไม่ได ้ก็ตอ้งใช ้ some เพราะ some +  นามนบั 

    ไม่ไดห้รือนามพหูพจน์  ส่วน  many, few, both ลว้นแต่ตามดว้ยคาํนามพหูพจน์ 
    ทั้งส้ิน 

7.   __________ students finished the examination in half an hour. 

   a.  Few  b  Much  c.  Either  d.  Two-fifths 

    ตอบ  a few + นามพหูพจน์เสมอ  ส่วน much + นามนบัไม่ได ้ Either + นามเอกพจน์   
    และ Two-fifths เลขเศษส่วนตอ้งมี of ดว้ย 

 

 แนวข้อสอบค าประพนัธ์สรรพนาม   

1. Philip is the person _________ conducted this investigation. 

   a.  what   b.  whom  c.  who  d.  which 

 ตอบ  c ขา้งหนา้เป็นคน (the person) ใหใ้ช ้who, whom และ who + คาํกริยา  
  (conducted) 

2. The person ______ I met at Jill‟s was a journalist from London. 

   a.  whom   b.  whose  c.  which  d.  who 

 ตอบ  a the person เป็นคน และขา้งหลงัเป็น I คาํสรรพนาม ตอ้งใช ้whom  

3. The student ________ book you borrowed wants it back. 

   a.  what   b.  which  c.  whose  d.  whom 

 ตอบ  c the student เป็นคน และขา้งหลงั book เป็นคาํนามใช ้whose + คาํนาม 

4. The girl _______ you are talking about is my cousin. 

   a.  which   b.  whose  c.  what  d.  that 

 ตอบ  d the girl เป็นคน สามารถใช ้who, whom, whose และส่วนหลงัเป็นคาํสรรพ  
 นามคือ you สามารถตอบ whom + คาํสรรพนาม เช่น whom I met , whom you saw, whom I 

 told เป็นตน้ แต่ชอ้ยไม่มีก็ใหต้อบ that แทนได ้

 5. The house _______ we live is very old. 

 a.  whose   b.  who  c.  when  d.  where 

 ตอบ  d ขา้งหนา้เป็นสถานท่ี และขา้งหลงัเป็น S + V เช่น I live ใหต้อบ where แสดงสถานท่ี 

6. Peter is the man _______ works at the American Embassy. 

 a.)  who   b.  whom  c.  which  d.  what 

 ตอบ  a ใช ้who แทนคนท่ีขยายคาํนาม the man และ who + กริยา (works) เสมอ 

7. The vase _______ she broke yesterday belongs to my sister. 

 a.  who   b.  whose  c.  whom  d.  which 

 ตอบ  d which ใชแ้ทนสัตว ์หรือส่ิงของ คาํวา่ the vase แจกนัเป็นส่ิงของใหใ้ช ้which แทนได ้

8. Spinach is a kind of vegetable ________ is very good for health. 

 a.  why   b.  which  c.  how  d.  what 
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 ตอบ b vegetable ผกัเป็นส่ิงของใช ้which แทน 

 

9. The CD _______ he bought yesterday was very expensive. 

 a.  whom   b.  where  c.  which  d.  when 

 ตอบ  c      ขา้งหนา้เป็น ซีดีเป็นส่ิงของใหต้อบ which  

        
 

 แนวข้อสอบกริยาเอกพจน์หรือพหูพจน์ทีส่อดคล้องกบัประธาน   
 

1. Rice and curry ________ my favorite dish. 

 a.  be   b.  been  c.  is   d.  are 

 ตอบ  c     ประธานท่ีมีคาํนามสองคาํเช่ือมดว้ย and ถา้มีความหมายเป็นหน่ึงเดียว เช่น อาหาร  
        อาหาร ใหต้อบกริยาเอกพจน์คือ is 

   -  Rice and curry is usually our breakfast. 

      (ขา้วราดแกงเป็นอาหารเชา้ของเรา) 
2. Bread and butter _________ served for breakfast. 

   a.  is   b.  are   c.  will   d.  be 

  ตอบ  a อาหาร + and + อาหาร (ขนมปังทาเนย) ตอบกริยาเอกพจน์  
3. Tida and Malee always_________ to the library together. 

 a.  go   b.  goes  c.  going  d.  gone 

 ตอบ  a      มี and เช่ือมแต่หมายถึงคนสองคนคือ ธิดาและมาลีเป็นประธานพหูพจน์ตอบกริยา 

      พหูพจน์ go 

     -  Jim and John play basketball every evening. 

4.   A brown and white dog ________ on the chair. 

   a.  is sitting  b.  sit   c.  have sat  d.  are sitting 

 ตอบ  a คาํนาม 2 คาํเช่ือมดว้ย and ใหส้ังเกตดงัน้ี 

  1.    The/A  + นาม  +  and  +  the/a  + นาม  +  กริยาพหูพจน์ 

  2.    The/A  + นาม  +  and  +  นาม  +  กริยาเอกพจน์  

5. The adviser and lecturer ________ a lecture twice a month. 

 a.  give  b.  gave  c.  gives  d.  given 

 ตอบ  c     ถา้มี the หรือ a ตวัเดียว ก็ตอบกริยาเอกพจน์คือ gives 

      -  The author and lecturer gives us lectures every month.   

   (the ตวัเดียว) 
     - The secretary and the treasurer do not attend the meeting.  

   (the สองตวั) 
6. A black and a white cat ________ fighting in the kitchen. 

 a.  is   b.  are   c.  has been  d.  being 

 ตอบ  b      มี a 2 ตวัแสดงมีแมว 2 ตวัตอบกริยาพหูพจน์  คือ are 
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7. Everyone in the class _______ to attend the seminar. 

 a.  have   b.  has   c.  had   d.  having 

 ตอบ  b      ประธานท่ีเป็น everybody, everyone, everything, anyone,  

  anything, something, someone, somebody, no one, nobody            
  หรือ each, every, either, neither, many a จะตอ้งตอบกริยาเอกพจน์เสมอ คือ has ใน
ตวัเลือกขอ้น้ี เช่น 

   -  Each of the students hands in homework. 

   -  Everybody stands patiently in line. 

   -  Neither of the cars is for sale. 

8.  Everybody ________ patiently in line for a yellow polo-shirt. 

   a.  stand    b.  standing  c.  stands  d.  to stand 

   ตอบ  c ข้ึนตน้ Everybody ตอบกริยาเอกพจน์ คือ stands 

9. There ________ two paintings on the wall. 

 a.  is   b.  are   c.   be   d.  been 

 ตอบ  b     ข้ึนตน้ดว้ย There กริยาจะผนัตามคาํนามท่ีอยูข่วาเช่นขอ้น้ีกริยาผนัตาม  
       two paintings ตอบกริยาพหูพจน์คือ are 

10. Two-thirds of the furniture in these rooms _________ imported. 

 a.  is   b.  are   c.  be   d.  being 

 ตอบ  b      ประธานท่ีข้ึนตน้ดว้ย    
    

   Some of, Half of, Most of            
   All of, None of, และเศษส่วน 

       -  Some of the rice is damaged. 

       -  One-fourth of the books are carefully packed. 

       -  Two-thirds of the furniture in these rooms is imported. 

 

11.   One-fourth of the magazines ________ carefully packed. 

   a.  be    b.  is   c.  am   d.  are 

    ตอบ  d     เลขเศษส่วน + นามพหูพจน์ + กริยาก็ตอบพหูพจน์ คือ are  
12.   Two cups of tea _____ being served. 

       a. is   b. are   c. was   d. be 

        ตอบ  b    โครงสร้าง    นาม   +  of  +   นาม    +  กริยาผนัตามคาํนามท่ีอยูห่นา้  of  

 เช่น        -  The boxes of new books have arrived. 

 -   The bottles of beer are on the counter. Two cups   

 

                                   เป็นพหูพจน์  ตอบ  are   

13.   Mathematics ________ not offered this semester. 

   a.  is   b.  are   c.  have  d.  do 

 ตอบ  a ประธานท่ีเป็นช่ือวชิา  ช่ือโรค  ช่ือเกม  ถึงแมจ้ะเติม s แต่มีรูปเป็นนามเอกพจน์เสมอ  
  กริยาก็ตอ้งตอบเอกพจน์ เช่น  

   + ค านาม   +  กริยาผนัตามค านาม 
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  เช่น    –  Economics is a subject I do not like. 

             –  Mathematics is not offered this semester. 

             –  Mumps causes your face to become swollen. (โรคคางทูม) 

 

14. Economics _________ the subject I like most. 

   a.  is   b.  are   c.  have been  d.  were 

 ตอบ  b Economics ช่ือวชิาถึงแมจ้ะลงทา้ยดว้ย s แต่มีรูปเป็นเอกพจน์ตอบกริยาเอกพจน์ คือ is 

2 15. Five plus two _________ seven. 

  a.  are   b.  am   c.  be   d.  is 

  ตอบ  d ประธานท่ีเป็นจาํนวนเลขท่ีเป็นผลบวก ผลคูณ ผลลบ ตอบกริยาเอกพจน์คือ is เช่น 

   -  Two and five is  seven. 

   -  Ten minus four is six. 

16. A number of suspects ________ arrested. 

   a.  been   b.  was  c.  has been  d.  were 

  ตอบ  d A number of + นามพหูพจน์ + กริยาพหูพจน์ คือ were  

17. The number of criminal cases ________ increasing steadily in Bangkok. 

 a.  are   b.  being  c.  am   d.  is 

 ตอบ  d     ข้ึนตน้ดว้ย The number of ตอบกริยาเอกพจน์คือ is 

18. This pair of scissors ________ to be sharpen. 

 a.  are needed  b.  needs  c.  need  d.  to need 

 ตอบ  b     scissors เป็นคาํนามเป็นคู่ ๆ มี 2 ขา้งเป็นพหูพจน์ แต่ถา้ใส่คาํวา่ A pair หรือ  
 This pair เขา้ไปเป็นเอกพจน์ทนัที จึงตอบ needs กริยาท่ีเติม s คือ เอกพจน์ 

 แนวข้อสอบกริยาช่วย 

1. John drove too fast and had an accident.  He _________ carefully. 

 a.  ought to drive    b.  should have driven 

 c.  ought have driven   d.  was able to 

 ตอบ  b         กริยาช่วย should และ ought to ประโยคเป็นอดีตเพราะเราเห็น drove เป็น    

 V2 เป็นอดีต ก็ตอ้งตอบรูปอดีตคือ should have V3 หรือ ought to have V3  ought จะตอ้งมี to 

 ตามเสมอจากขอ้ 3 ไม่มี to จึงผดิ 
2. You _________ not forget to post my letter. 

 a.  could   b.  must  c.  would  d.  have to 

 ตอบ  b     เป็นคาํกริยาช่วยท่ีแสดงถึงความจาํเป็นวา่ ตอ้งไม่ลืมท่ีจะส่งจดหมาย คือ must + not ได ้  

 เลย ส่วน  have to not ไม่ได ้เพราะทาํเป็นปฏิเสธจะตอ้งมี verb to do มาช่วย เช่น  do/does/did 

 not have to V1  ฉะนั้นโจทยต์อ้งเป็น must  not ตอ้งไม่.. ส่วน could  แสดงสามารถ would แสดง
 อนาคตในรูปอดีต ของ will 

3. A:  _____________________. 

 B:  Thank you.  It‟s very nice of you. 

 1.  Could you open the door, please?  

  2.  Did you go to Phuket last summer? 
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 3.  Can I help you, madam?   

 4.  Can I have a kilo of tomatoes, please? 

 ตอบ c     เป็นคาํกริยาช่วย  ขอ้ 1.  เป็นการขอร้องใหช่้วยเปิดประตู จะไม่เขา้กนักบั B ตอบท่ี 

แสดงความขอบคุณ วา่คุณเป็นคนใจดี    ขอ้  2.  เป็นการถามวา่คุณไปภูเก็ตในฤดู   ร้อนท่ีผา่นมาหรือ
เปล่า? ผูต้อบจะตอบเป็น yes หรือ no   ขอ้  3.  ถูกตอ้งเพราะเป็นการเสนอ (offer) ความช่วยเหลือ
ผูอ่ื้น B ก็ตอบแสดงขอบคุณ  ขอ้  4.  เป็นการขอร้อง 

4. Jane _________ pass the exam because she didn‟t work hard enough. 

 a.  wasn‟t able to    b.  can‟ t 

 c.  was able not to    d.  wasn‟t able 

 ตอบ  a เป็นคาํกริยาช่วยท่ีแสดงอดีตเพราะส่วนหลงัมี didn‟t แสดงอดีตจะใช ้can ไม่ได ้ก็  

 ตอ้งเป็น was able to ซ่ึงจะมี to ตามดว้ย และรูปปฏิเสธจะใส่ not ไวห้ลงั was  เป็น was not able to 

 คาํยอ่ก็เป็น wasn‟t able to pass……. 

5.   You __________ come and see it yourself now. 

   a.  had to   b.  must to  c.  have to  d.  has to 

   ตอบ  c    ทา้ยโจทยมี์ now เป็นปัจจุบนั ฉะนั้น  1. had อดีต ผดิ   2. must ตอ้งไม่มี to  

  ตาม และประธาน you  ตอ้งใช ้have to 

6. You ________ see a dentist if you have a toothache. 

   a.  ought   b.  could  c.  should  d.  would  

   ตอบ  c     กริยาช่วย should + V1 และ ought to + V1 เป็นการใหค้าํแนะนาํ ฉะนั้น should see 

7. The exhibition ___________ be held next week. 

          a. will   b. shall  c. would  d. had to 

             ตอบ  a  ใช ้ will/shall +  V1  แสดงการตดัสินใจท่ีจะทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใดในอนาคตอนัใกล ้และ   
    will  ใชไ้ดก้บัทุกประธาน  ส่วน shall นิยมใชก้บัประธาน  I  หรือ  We 

8.   If you want to pass the exam, you _____ study harder. 

         a. must      b. should   

   c. ought to      d. All are correct. 

       ตอบ  d   กริยาช่วย  “must/have to”  แสดง “ตอ้ง”  เป็นความจาํเป็น แต่ “ought to/  

 should + V1”  แสดง   “ควรจะ”  เป็นการแนะนาํเหมือนกนั จากโจทยแ์นะนาํใหข้ยนัเรียน   
9.   He __________ in his report two weeks ago, but he didn‟t. 

         a. could hand     b. ought to hand  

c. have to hand    d. should have handed 

    ตอบ d ถา้เราเห็น  but  ใหต้อบโครงสร้างท่ีเป็นอดีต ใช ้ should have V3  หรือ  ought to 

have V3  =  should have handed 

10.   I _________read for very long without getting a headache. 

    a.  shouldn‟t     b.  oughtn‟t to  

  c.  can‟t      d.  mustn‟t 
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 ตอบ  c   กริยาช่วย can หรือ can‟t แสดง “สามารถ” “ไม่สามารถ” แต่ shouldn‟t  เหมือนกบั 
oughtn‟t แสดง “ควรจะไม่” เป็นการใหค้าํแนะนาํ จากโจทยแ์สดง ไม่สามารถอ่านนานได ้
มิฉะนั้นจะปวดหวั ใช ้can‟t read 

 

 

 แนวข้อสอบกริยา + Ving , กริยา + to V1  หรือกริยาไม่มี to ตาม    
 

1. He is used to _______ up late. 

 a.  stayed  b.  stay  c.  stays  d.  staying 

 ตอบ  d คาํกริยาต่อไปน้ีให้ตามดว้ย Ving  

   approve of (เห็นดว้ย)          apologize for (ขอโทษ)   

   disapprove of (ไม่เห็นดว้ย)   get/be used to (เคยชิน)     Ving 

   look forward to  (ตั้งตาคอย)  feel like (รู้สึกชอบ) 
 

-  She‟s looking forward to having a holiday in Phuket. 

-  He gets used to staying up late. 

    

2. I didn‟t regret ________ Ajanta and Elora in India. 

 a.  to visit  b.  visited  c.  visiting  d.  visits 

 ตอบ  c       คาํกริยาต่อไปน้ีใหต้ามดว้ย Ving    
 

 

 

 

 

 

-  Did you regret going to Sri Lanka? 

-  The lorry driver admitted driving too fast. 
   

3. Diabetes compelled her ________ on a special diet, and she also aims  

 ___________ every day. 

 a.  to go; to exercise   b.  going; exercising 

 c.  to go; exercising   d.  go; exercise 

 ตอบ  a      เดาคาํกริยาตวัไปน้ีท่ีมีกรรมตาม ส่วนมากจะตามดว้ย to V1   

 

       ใหส้ังเกตมีกรรม(คือคาํนามหรือสรรพนามตาม) ก็มี to ตาม เช่น 

    

 

 
  -  A boss with good vision can inspire people to work for him. 

  -  Diabetes compelled her to go on a special diet. 

avoid     admit delay         miss resist       put off 

enjoy     consider postpone      risk keep           carry 

fancy      stop        go on         deny          keep on    finish 

recall       suggest         like            

allow     encourage    inspire pay    train           cause         

enable     intend   permit      want      challenge   expect         

lead       prefer          warn         choose    force          invite             

tell        advise         compel         order      prompt      recommend          

dare     remind             teach help 
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        และคาํกริยา aim ก็ตามดว้ย to ดว้ยบอกวตัถุประสงค ์ to exercise 

4. Many young graduates have trouble _________ up. 

 a.  finds  b.  found  c.  finding  d.  to find 

 ตอบ  c        หลงั have/has/had trouble (difficulty)  +  Ving   

       -  Many young graduates have trouble/difficulty finding a job. 

 

5. Nobody could explain the singer‟s failure ________ up. 

 a.  showed  b.  showing  c.  shows  d.  to show 

 ตอบ  d        หลงัคาํนามต่อไปน้ีตามดว้ย to V1  เช่น 

 

    

 

-  Nobody could explain the speaker‟s failure to show up. 

-  Thawat has a chance (an opportunity) to do a Master‟s Degree 

               in traditional Thai music. 

 

6. He has an opportunity _____ traditional Thai music with a National  Artist. 

 a.  to learn  b.  learns  c.  learning  d.  learned 

 ตอบ a     ดูคาํอธิบายขา้งตน้ประกอบ มี opportunity ตามดว้ย to V1  = to learn 

 

7. Preecha expects _________ good grades on his exams. 

 a.  get   b.  gets  c.  to get  d.  getting 

 ตอบ  c     คาํกริยาท่ีตาม infinite with to คือ to + Verb1  

 

   

 

 

 

 

 

 -   Somsak worked very hard so he managed to get many As. 

     กริยา manage ตามดว้ย to verb1 คือ to get ขอ้น้ีก็เช่นกนั expect มี to ตาม 

8.  Recognition can make people ________ better. 

  a.  feel   b.  feeling  c.  felt   d.  to feel 

  ตอบ  a   คาํกริยา make หรือ let  +  กรรม +  กริยาช่องท่ี 1  เช่น 

     -  The cashier made me pay in cash. 

     -  The boss let all of us have a day off. 

9.  Peter enjoys ________ the game. 

  a.  watch   b.  to watches  c.  watching  d.  watched 

  ตอบ  c   กริยา  enjoy + Ving ก็ตอบ watching  กริยา enjoy ออกบ่อย 
  

aim     endeavor     learn  opt       seek appear  expect     

long     plan seem     arrange     fail 

manage   prepare       tend       attempt    forget         mean 

pretend   want            choose   happen    need          prove 

wish        decide         hope      neglect    resolve 

ability desire     need willingness      attempt 

failure opportunity    chance inability    unwillingness 
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10.  Would you mind not ________ in this building? 

  a.  to smoke  b.  smoked  c.  smoke  d.  smoking 

  ตอบ  d วลีบางวลี +  Ving เช่น 

   

    Would you mind 

    I don‟t  mind  +   Ving 

    I have trouble 

    

   เช่น   -  Would you mind being quiet? 

11. James apologized for ________ late this morning. 

 a.  comes    b.  came  c.  coming  d.  to come 

 ตอบ  c ใชรู้ป   Ving  ตามหลงับุรพบท (of, for, to, by) เช่น   
  -  He doesn‟t approve of talking with your mouth full. 

  -  He apologized for coming late. 

12. My parents let me ________ late on weekends. 

 a.  stay    b.  to stay  c.  stayed  d.  staying 

 ตอบ  a กริยา let  และ  make  +  กรรม  + V1  ไม่มี  to  เช่น 

   -  His parents let John stay late during weekends. 

   -  The cashier made me pay in cash. 

13. This university‟s aim is ________ you a quality education. 

 a.  provides  b.  provide  c.  to provide d.  providing 

 ตอบ  c ใช ้to หลงัคาํนามท่ีมีความหมายวา่ งาน (job), จุดประสงค ์(aim, purpose), วธีิ  
   (way, method)     เช่น   

   -  Her job is to help the blind learn English. 

14. The teacher encouraged his students ________ harder for this re-examination. 

 a.  study    b.  to study  c.  studying  d.  studied 

 ตอบ  b กริยา + กรรม  + to  V1 ลกัษณะเดียวกบัขอ้ 3 ขา้งตน้ กริยา encourage + กรรม  
  + to V1 ไดเ้ลย คือ to study   
15. That girl is not old enough ________ her father‟s death. 

 a.  understands     b.  to understand     

 c.  understood       d.  understanding 

 ตอบ  b ใช ้to ตามหลงั to และ enough  

   too  +  adj  +  to Verb 

   หรือ     adj  +  enough  +  to Verb  เช่น 

   -  He was too proud to ask for help. 

   -  His idea was clear enough to understand. 

 

16. Sue wanted her son ___________ at least a bachelor‟s degree. 

        a. complete     b. to complete c. completing  d. completed 

         ตอบ  b     เดาจากริยาตวัไหนท่ีมีกรรมตามตอบตามดว้ย to + V1 ไดเ้ลย  
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17. Pat regretted _____ something bad to her Mom. 

       a. to do            b. doing  c. done  d. to be done 

       ตอบ  b กริยา regret  +  Ving 

 

18. After ________, you should clean the kitchen. 

       a. cooking   b. cook  c. to cook  d. cooked 

 ตอบ  a After ในโจทยน้ี์เป็นบุรพบทใหต้ามดว้ย  V.ing  หรือ Before + Ving 

19. It is impolite ___________ someone while he or she is speaking. 

       a.  to interrupt  b. interrupt  c. interrupting d. interrupted 

 ตอบ a    คาํคุณศพัทท่ี์อยูห่ลงั Verb to be ใหเ้ดา ตามดว้ย Ving ออก 1 ขอ้ทุกเทอมนะ 
20. Finally, he decided ___________ his job. 

       a. quit   b. to quit  c. quitting  d. to have quit 

  ตอบ b กริยา decide  +  to V1 

21.    Jim hoped ________ his former wife in the party.     

          a.  not to meet b.  not meeting c.  not having met  d.  to not meet         

  ตอบ  a   กริยา hope + to V1  แต่ถา้มี  not  ใส่  not  หลงักริยาเลย hoped not + to 

  V1     

22.   Diabetes compelled Jane _____ on a special diet. 

   a.  to go   b.  go   c.  goes  d.  gone 

 ตอบ  a กริยา compelled + กรรม +  to V1  

23.   Tom has now stopped ______ because his son requested him to do so. 

   a.  smokes  b.  to smoke  c.  smoked  d.  smoking 

 ตอบ  d กริยา  stop + Ving เลิกการกระทาํนั้น = เลิกสูบบุหร่ี 

24. “Have you finished ________ that book?” 

   “No, I haven‟t and I don‟t feel like _______ tonight either” 

   a.  to read – read    b.  to read – reading    
 c.  reading – to read    d.  reading – reading 
 ตอบ  d คาํกริยา finished และ feel like + Ving  =   finished reading, feel  

  like reading 
 

 แนวข้อสอบ  Tenses   

1. Pete usually ______ to work every day. 

 a.  walk         b.  walks  c.  walked  d.  walking 

 ตอบ  b ใช ้Present Simple กบัคาํบอกเวลาท่ีทาํเป็นประจาํ เป็นนิสัย สมํ่าเสมอ เช่น  
  always, sometimes, usually, frequently, normally, every day,   

 every + ช่วงเวลาวา่ทาํทุกวนั  และกริยาผนัตามประธานเอกพจน์ กริยาจะตอ้งมี s ดว้ย  เป็น
กริยาเอกพจน์ 
2. Every morning, she _______ her plants in the garden. 

 a.  watered  b.  has watered    c. waters  d.  is watering 

 ตอบ  c เห็นคาํบอกเวลา every morning ทุกเชา้ตอบ V1  =  waters 
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3. Moonlight and sunlight _______ useful  to human beings. 

 a.  be   b.  is       c.  are    d.  was 

 ตอบ  c      ขอ้น้ีดูประธานก็ไดว้า่เป็นพหูพจน์ใชก้ริยา are  

4. Still  water  _________ deep. 

 a.  runs   b.  run   c.  ran   d.  is  running 

 ตอบ  a   ประโยคเป็นสุภาษิตวา่นํ้าน่ิงไหลลึก ใช ้V1 คือ runs  เป็นกริยาเอกพจน์ 
5. Sunee __________ to  her  office  every  day. 

 a.  walked  b.  had  walked c.  walk  d.  walks 

 ตอบ  d   มีคาํวา่ every day ทุกวนัใช ้V1 เอกพจน์คือ walks 

 6.   Valentine's Day __________a holiday about love. 

   a.  was   b.  has been  c.  is   d.  will be 

 ตอบ  c   ประโยคเป็นจริงเสมอวา่วนัวาเลนไทมเ์ป็นวนัหยดุเก่ียวกบัความรักใช ้V1 คือ is 

 7. He ________ his  mother  as  soon  as  he  reaches  home. 

  a.  called   b.  has  called  c.  calls  d.  had  called 

  ตอบ  c   การเช่ือมดว้ย as soon as กริยาท่ีสองขา้งมกัจะใชก้ริยาขนานกนั เช่น ถา้ใช ้V1 ก็คู ่

     กบั V1  แต่ถา้เป็น V2 ก็จะคู่กบั V2  สาํหรับขอ้น้ีเห็น reaches เป็นกริยาช่องท่ี 1  
    ปัจจุบนัก็คู่กบัปัจจุบนัดว้ยคือ calls กริยาเอกพจน์ 
8. As soon as Tom________, Mary will go with him. 

 a.  will come  b.  had come       c.  comes  d.  came 

 ตอบ  c ยก As soon as ไวต้น้ประโยคก็ตาม ดูจาก will go เป็นอนาคต จะตอบคู่กบัปัจจุบนั  

 ได ้V1    =  comes 

9. My plane _________ in two hours. 

 a.  had left  b.  has left  c.  left        d.  leaves 

 ตอบ  d     เห็นคาํบอกเวลา in two hours ในสองชัว่โมงเป็นอนาคต ใช ้will leave แต่ไม่มี
 สามารถตอบ Present Simple (S + V1) แทนไดคื้อ leaves 

10. The house was very quiet when I _______ home. 

 a.  get   b.  was getting c.  have got        d.  got 

 ตอบ  d     เห็นกริยาช่องท่ี 2 คือ was เป็นอดีต อีกขา้งก็ควรตอบอดีตเช่นกนั คือ got 

11. Tom‟s father _______ him how to drive when he was 17. 

 a.  will teach  b.  was teaching c.  had taught     d.  taught 

 ตอบ  d     เห็น when he was 17 สมยัอาย ุ17 เป็นการเล่าอดีต ก็ตอบคู่กบัอดีต คือ V2  =   taught 

 

12. Two years ago we ________ a meeting in Sukhothai Province. 

 a.  hold   b.  was holding   c. held  d.  have held 

 ตอบ  c     เห็นคาํบอกเวลา เช่น ago, yesterday, in + ปีอดีต เช่น in 1990, last  เช่น  
  last night, last year, last April  เป็นอดีตตอบ Past Simple ( S +  V2)  =   
  จาก  hold เป็น held 
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13. When the fire alarm rang, everyone _____ out of the hall. 

 a. run   b. ran   c.  is running  d.  runs 

 ตอบ  b     เป็น rang เป็นกริยาช่องท่ี 2 เป็นอดีต เราก็เอาตอบอดีต จากตวัเลือกมีอดีตขอ้น้ีคือ ran   

14.   I can‟t wait. I __________to him now. 

    a.  talk   b.  talked  c.  have talked d.  am talking 

 ตอบ  4    เห็น now ตอบ Present Continuous =  am talking 

15.   While the show _________on, there ___________an explosion. 

   a.  goes, is  b.  went, is  c.  is going, was d.  is going, is 

 ตอบ  d    คาํเช่ือม While ใช ้Present Continuous คือ is going และคู่กบัปัจจุบนัคือ is  (V1) 

16.   Right now the demonstrators __________to the parliament. 

   a. are heading b.  have head  c.  heads  d.  head   

 ตอบ  a      เห็นคาํบอกเวลา right now, now, at the moment ตอบ Present Continuous เสมอ 

17.   At  this moment my child ___________music. 

   a.  study   b. is studying  c.  studies  d.  studied 

 ตอบ  b      เห็นคาํบอกเวลา เช่น now, right now, at this/the moment ตอบ Present  

       Continuous Tense ( S+ is/am/are + Ving)  = is studying 

18.   My birthday __________next week. 

   a.  has come  b.  is coming  c.  came  d.  come 

  ตอบ  b เห็น next week เป็นอนาคตใช ้will come ไม่มีในตวัเลือกก็ใหต้อบ Present     

 Continuous แทนไดก้บัอนาคตท่ีแน่นอน = is coming   

 19. While  he _______ across  the  field,  a  dog _______ at  him. 

  a.  runs,  barking    b.  is  running,  barks   

    c.  ran, will bark      d.  will  run,  bark 

  ตอบ  b      คาํเช่ือม While ใหต้อบ Present Continuous = is running คู่กบักริยาช่อง 1 =    

   barks 

 20. It ________,  so  take  your  umbrella. 

  a.   rains   b.  is  raining  c.  rained  d.  was  raining 

  ตอบ  b    ประโยคเกิดข้ึนในขณะท่ีพดูวา่ฝนกาํลงัตกดงันั้นใหเ้อาร่มของคุณไปดว้ยนะ 

21.   Keep quiet ; we __________to the radio. 

   a.  listen   b.  listened  c.  are listening d. were listening 

 ตอบ  c    ประโยคเกิดข้ึนในขณะพดู ใหต้อบ Present Continuous วา่กรุณาเงียบ ๆ กาํลงัฟังวทิย ุ

22. At 9 o‟clock last night, Jane ________ a letter. 

 a.  is writing        b.  was writing c.  had written d.  has written 

 ตอบ  b     เห็นคาํบอกเวลาอดีตและระบุเวลาท่ีแน่นอนลงไป เช่น at 9 o‟clock last  

       night, at this time last year ตอบ Past Continuous Tense ( S +      

   was/were + Ving)  = was writing 

23. At this time last year we ________ our relatives abroad. 

 a.  visit       b. were visiting  c.  have visited d.  would visit 

 ตอบ  b     คาํบอกเวลา at this time last year ตอบ Past Continuous Tense 

24   I _________home yesterday when suddenly a motorcycle bumped into  
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 my car. 

   a.  have driven    b.  was driving    

c.  had driven            d.  have been driving 

ตอบ b    คาํเช่ือมดว้ย when  จะเป็น Tense คู่ 2 เหตุการณ์ ดูสูตรแบบง่าย ๆ 

  เป็นการกระทาํท่ีเกิดข้ึน 2 เหตุการณ์โดยท่ีเหตุการณ์ท่ีกาํลงัดาํเนินอยูใ่ช ้Past  

   Continuous Tense แลว้มีอีกเหตุการณ์หน่ึงเกิดข้ึนตามมาทีหลงัใหใ้ช ้Past  Simple Tense   

25.   What  _______you doing when I called you? 

   a.  are   b.  have  c.  were  d. may 

 ตอบ  c    ใชสู้ตร  when ส่วนหนา้ตอบ were doing 

26.   He __________when he _________the phone. 

   a.  left ; was hearing    b.  was leaving ; was hearing 

   c.  had left ; had heard   d.  was leaving ; heard 

 ตอบ  d     สูตร      S  +  was/were + Ving + when  +  S  +  V2  

27.   Her husband __________ the dishes while she ____________ dinner. 

   a.  was washing ; was cooking  b.  washed ; cooking 

   c.  would wash ; would cook  d.  washing ; cooks 

 ตอบ a    การเช่ือมดว้ย while  ของ 2 เหตุการณ์  

      จากสูตรท่ี 1 เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนพร้อมกนั 

      จากสูตรท่ี 2 เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในขณะเดียวกนั 

28. While George ___________, a cat was chasing a bird. 

 a.  dances  b.  had danced    c.  was dancing d.  will dance 

 ตอบ  c     หลงั while ตอบ Continuous Tense ไดเ้ลย  
29. The alarm clock __________ while I ___________. 

 a.  rings, slept    b.  rang; sleep  

c.  was ringing; slept        d.  rang; was sleeping 

 ตอบ  d     ดูสูตร while จากขอ้ขา้งบน  

30. While my family _________TV, the power _______ off. 

       a.  was watching; went   b.  watch; gone 

 c.  was watching; goes   d.  watched; go 

 ตอบ  a      หลงัเป็น Continuous คือ was watching และอีกส่วนหน่ึงตอบ Past  

       Simple คือ S + V2  =  went 

 

    1.   S  +   was/were +Ving    +    when      +   S      V2 

    2.   When  +  S  +   V2   ,    S  +  was/were Ving 
     

1.      S   +        V2               +    while/as        +    S  + was/were Ving  

2.      S    +  was/were Ving   +   while/as         +    S   +  V2  

3.      While/As  +   S was/were Ving  ,    S +  V2 

4.      While/As  +   S was/were Ving  ,    S +  was/were Ving   
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31.   Most of the customers __________the hotel already. 

   a. have had left    b.  had done left  

c.  have left     d.  has left 

 ตอบ  c   เห็นคาํบอกเวลา เช่น for, since, just, already (เรียบร้อยแลว้), recently, lately,  

  yet, so far, all day  ใหต้อบ Present Perfect = have left   พหูพจน์ 
32.   Recently, my family _____________to Uthai Thani. 

   1)  has moved b.  have to move c. have moved d.  will move 

ตอบ  c   เห็นคาํวา่ recently ตอบ Present Perfect =  have moved และประธาน family  

  หมายถึงทั้งครอบครัวยา้ยไปใหใ้ชก้ริยาพหูพจน์ 

33.   Since 1979  Peter _________in California. 

   a.  will lived  b.  lived  c.  has lived  d.  lives 

 ตอบ  c   เห็นคาํวา่ since ตอบ Present Perfect =  has lived 

34. Where ________ they _______ lately? 

 a.  were, been      b. have, been  c.  have, be  d.  had, being 

 ตอบ  b   จากคาํบอกเวลาของ lately 

35. Have the boys _________ all day? 

 a.  being study    b.  studying   

c.  were studying      d.  been studying 

 ตอบ  b      เห็น all day ตลอดวนั จะแสดงเหตุการณ์ท่ีทาํต่อเน่ืองไม่ขาดสายนิยมใช ้Present  

       Perfect Continuous Tense  =  S + has/have + been Ving 

36. They __________ in the pool since two o‟clock. 

 a.  swam      b.  were swimming    

c.  would swim    d.  have been swimming 

 ตอบ  d     เห็นคาํบอกเวลา since ตอบ Present Perfect Tense ถา้ไม่มีก็ตอบ  
       Present Perfect แทนก็ได 

37. For over ten years Naree ________ glass business. 

 a.  had done     b.  will be doing  

c.  has been doing        d.  is doing 

 ตอบ  c      เห็น for ก็ตอบ Present Perfect Continuous = has/have been Ving 

      แทนก็ได ้

38.   He __________a little overnight bag before he went out. 

   a.  was packing    b.  would pack  

c.  packs       d.  had packed   

1.        S   +    had  V3          +       before       +       S     +    V2 

2.        S   +    V2                  +       after         +       S     +   had V3 

3.        S   +    had  V3         +        when        +       S      +  V2 

4.        Before   S   +   V 2       ,          S  +  had V3 

5.        When    S    +   V2 ,          S   + had  V3 

4.        After      S   +  had V.   ,          S  +  V2 
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 ตอบ  d   สูตรการใช ้before หรือ after  แบบง่าย  ๆ 

                  เหตุการณ์ท่ีเกิดก่อนใช ้Past Perfect Tense 

   เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทีหลงัตามมาใช ้Past Simple Tense 

39. Before we bought a washing machine, we _______ the price. 

 a.  have just checked    b.  had already checked 

 c.  will check     d.  had been checking 

 ตอบ  b      สูตรการใช ้before +  S + V2 ,  S  +  had  V3   

 

      bought       had already checked 

 

40. The show began after the Prime Minister _________. 

 a.  will arrive     b.  had arrived c.  has arrived d. was arrived 

 ตอบ  b      ดูสูตรขา้งบน หลงั after ตอบ had V3 

41. After the students ________ writing a lot, they could write much better. 

 a.  practice     b. were practicing      

c.  will be practicing     d.  had practiced 

ตอบ  d      สูตรการใช ้after  +  S  + had V3  = had practiced 

42. When I arrived home, our children _______ to bed. 

 a.  have gone     b.  just gone      

 c.  had already gone     d.  were not going 

 ตอบ  c      ดูสูตรการใช ้when +  S +  V2 (arrived)  ตอบ หลงัเป็น had V3 

43. When I _______ the party, all the guests _______. 

       a.  reached, had left    b.  reach, left 

 c.  had reached, left    d.  had reached, had left 

 

 ตอบ  a      When  S  +  V2     ,  S  +  had  V3 

 

             reached         had left 

 

44. Bill no longer had his car.   He _________ it. 

 a.  sold          b.  had sold  c.  was selling d.  will  sell 

 ตอบ  b     โจทยท่ี์มี 2 เหตุการณ์ท่ีกระทาํเสร็จส้ินสมบรูณ์แลว้ โดยท่ีเหตุการณ์ท่ีเกิดก่อนใช ้ 
 Past Perfect (S + had V3)  เหตุการณ์ท่ีเกิดทีหลงัใช ้Past Simple  ( S +  V2)   อยา่งเช่นขอ้
 น้ีเราเห็น had เป็น V2  เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดทีหลงัวา่บิลไม่มีรถของเขาแลว้เพราะเขา ไดข้ายไป  

 แลว้ ดา้นขวาเราเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดก่อนใช ้Past  Perfect  =  had sold 

45. We went to the class late.  The lecture _________. 

 a.  would be begun     b.  had already begun  

c.  have been began     d.  would begin 

 ตอบ  b       เหมือนขอ้ขา้งบนตรงท่ีวา่มี went เป็น V2 ไปชั้นเรียนสายเพราะการบรรยายได ้

  เร่ิมไปแลว้ ใช ้Past Perfect  =  had already begun   
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46. The baby ____________ for half an hour when his mother came. 

 a.  will be crying    b.  was cried  

c.  had crying        d.  had been crying 

 ตอบ  d     เห็น คาํ for เป็นเวลาก็อาจะเดาวา่ใช ้Perfect Tense ในอดีต (Past) เพราะมี 

 ส่วนหลงั came เป็น V2  ฉะนั้นตอบ had been crying แสดงการกระทาํ ต่อเน่ืองวา่ร้องไหเ้ป็น  

 เวลา คร่ึงชัว่โมง 

47. At this time next year Bob ___________ a conference in Tokyo. 

 a.  attends     b. has attended  

      c.  will be attending     d.  had been attending 

 ตอบ  c      เห็นคาํบอกเวลาอนาคตและมีระบุเวลาท่ีแน่นอนลงไปใหต้อบ Future  

 Continuous Tense ( S + will/shall + be + Ving)  =  will be attending 

48. By next June _________ with us for six months. 

 a.  stays      b.  will stay   

c.  is staying         d.  will have stayed 

 ตอบ  d     ข้ึนตน้ By (ประมาณ ราวๆ ) + ช่วงเวลา เช่น by tomorrow, by the end  

 of this month, by the year 2020  ตอบ Future Perfect Tense ( S  

 + will/shall have V3)  =  will have stayed 

 

49. By noon, I __________ for fifteen hours. 

 1)  is going to study    2)  will be studied 

       3)  will have been studying   4)  had been studied 

 

 
 

 การใช้  If หรือ Unless 4 แบบ  จ าให้ได้ว่าอนัไหนคู่กนัอนัไหน เป็นแบบ ปัจจุบันคู่อนาคต หรืออดีตคู่อดีต 
 หมายเหตุ กลุ่มสมมติเช่น If, as if/as though, wish จะตอ้งใช ้were เสมอไม่วา่ประธานจะเป็นเอกพจน์
หรือพหูพจน์ เช่น ปกติ she, I, he ใช ้was แต่กลุ่มเร่ืองน้ีตอ้งใช ้she were, I were, John were 

 1.  If หรือ Unless อยูต่น้ประโยค    
1.   If/Unless   +  S   V1      ,    S   +   V1 

  2.  If/Unless   +  S   V1      ,   S    +  will/shall V1 

  3.  If/Unless   +  S   V2      ,    S   +  would/could V1 

  4.  If/Unless   +  S  hadV3  ,   S   +  would/could/might have V3 

2.  if หรือ unless ไวก้ลางประโยค   
  1.     S    +  V1                +   if/unless   +  S   +   V1 

  2.   S    +  will V1          +  if/unless    +  S   +  V1 

  3.   S    +  would V1       +  if/unless   +  S   +   V2 

  4.   S    +  would have V3       +  if/unless  +   S  +  hadV3 

 3.  ตดั If ออกไป  มีสูตร 3 และ 4 เท่านั้น   
3.  Were  + S …………….,   S  +   would V1 
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  4.  Had    + S   V3         ,   S  +   would have V3 เช่น 

  3.  Were he a millionaire, he would buy a resort. 

  4.  Had they known the way, they would not have been lost. 

 

แนวข้อสอบ 

1. If I had had enough money, I ________ this luxurious house. 

 a.  will buy       b.  would have bought   

 c.  should buy    d.  can buy 

 ตอบ  b 

2. Unless we had been appreciated, we __________ your request. 

 a.  will deny         b.  will have denied  

      c.  would have denied     d.  will have been denied  

 ตอบ  c 

3. If the taxi _____________, they ____________ a bus. 

      a. hadn‟t come; would have taken  b.  didn‟t ; will take 

 c.  doesn‟t come; would take  d.  wouldn‟t come; could take 

 ตอบ  a 

4. If I had money, I _________ that house. 

 a.  bought     b.  had bought       

 c.  would buy     d.  would have bought 

 ตอบ  c 

5. If Adams said that, he ___________ it. 

 a.  will do b.  is doing  c.  has done        d.  would do 

 ตอบ  d 

6. If Judy comes home,  she __________ find a lot of changes. 

 a.  would            b.  will   c.  going to  d.  will be 

 ตอบ  b 

7. If today ___________ my birthday, I __________ it. 

 a.  were, celebrate      b.  is, celebrate  

 c.  were, would celebrate     d.  is, celebrate 

 ตอบ  c 

8. If the student _________ more food, she ________ better. 

      a.  eats; will get    b.  was eaten; will get    

c.  were eaten, got      d.  eats; is getting 

 ตอบ  a 

9. His father would buy a house if he _________ money. 

 a.  has   b.  had   c.  would have d.  had had 

 ตอบ  b 

10. Sue __________ her shoes if she had had new ones. 

        a.  could have changed   b.  could change   

c.  changed     d.  were changing 
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ตอบ  a  

11. __________ you my mother, I _________ with you. 

 a.  Were to; will not argue   a.  Had; had not argued 

 c.  Had; would argue   d.  Were; would not argue 

 ตอบ  d 

12. Had we not ________ you, we __________ in trouble. 

       a. believed; might have been  b.  believe; might be 

 c.  believed; have been   d.  believe; had been 

 ตอบ  a 

13. _________ we got in the stadium, we would not _______ wet. 

 a.  Have; have been      b.  Had; been  

c.  Have; being       d.  Had; have been 

 ตอบ  d 

 สูตร  Verb to have และ Verb to get 

 คาํวา่ have จะเป็น have, has, had ก็ได ้และ get เป็น got ก็ได ้  
  S  +  has/have/had  + ส่ิงของ  +  V3  ตอบกริยาช่องท่ี  3 

  S  +  get/got + คาํนามมีหรือไม่มีก็ได ้ +  ตอบกริยาช่องที ่ 3  เหมือนกนั 

  S  +  has/have/had +  คน       +  V1 

 

-  Jane had her handbag snatched. 

-  Jack had his pocket picked. 

-  John will have his hair cut.   

     (cut ในท่ีน้ีตอบเป็นกริยาช่องท่ี 3 เพราะกริยา 3 ช่องผนัอยูใ่นรูปเดิม) 
-  John will have my servant clean. (servant คนรับใช)้  
-  His bicycle got stolen yesterday. 

-  The boy got punished because he forgot his homework. 

แนวข้อสอบ 
1. Are you going to have your apartment __________? 

 a.  paint   b.  painting        c.  painted  d.  to paint 

 

2. We will have your book __________ by the end of this month. 

 a  print   b.  printing        c.  printed  d.  to print 

 

3. We have our car __________ in the parking lot. 

 a.  park             b.  parked  c.  parking  d.  to park 

 

4. Bob had the dentist ________ my tooth yesterday. 

 a.  pulling        b.  pull  c.  pulled  d.  pulls 

 

4. Has your friend had his bicycle __________? 

 a.  repairs       b.  repaired  c.  repairing  c.  repair 
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5. My sister plans to get her long skirt __________. 

      a.  shortened     b.  shorten   

c. be shortened    d.  to have shortened 

 

 

 โครงสร้าง Passive  

 Passive Voice หมายถึงใหต้อบในรูปของประธานถูกกระทาํ ฉะนั้นกริยาท่ีตอบจะลงทา้ยดว้ยกริยาช่องท่ี 3 
เสมอ  วธีิสังเกตดูจาก 

1.  ประธานถา้เป็นส่ิงของหรือส่ิงไม่มีชีวติ เช่น สะพานตอ้งถูกสร้าง หนงัสือตอ้งถูกพิมพถู์กเขียน 

2.  กริยาเช่น คนเกิดใช ้was born ถูกเกิด ถูกเลือก =  was chosen, was elected,  

     was appointed, ถูกให/้ไดรั้บ = was given  เป็นตน้ 

แนวข้อสอบ 

1. The new president _______ when we hold our next meeting. 

 a.  elected     b.  will elected  

c.  had been elected       d.  will be elected 

 ตอบ  d     ประโยคมีคาํบอกเวลาอนาคต ใช ้will แต่ตอ้งถูกกระทาํเพราะถูกเลือก จะใช ้

 โครงสร้าง will be + V3  =  will be elected 

2. The fire _________ before everybody left camp. 

 a.  was putting out      b.  had been put out     

c.  put out     d.  had put out 

 ตอบ  b       คาํเช่ือมดว้ย before ขา้งหนา้เป็น had V3  แต่ประธานเป็นส่ิงของคือ ไฟ จะตอ้ง 

        ถูกทาํใหด้บั จะเป็นการถูกกระทาํใช ้had been V3 

3. Yesterday Jack _______ a ticket for the concert. 

 a.  was gave           b.  was given  

c.  had been given    d.  gave 

 ตอบ  b       เห็นคาํบอกเวลา Yesterday ใหต้อบกริยาช่องท่ี 2  คือ was และถูกกระทาํคือถูก 

       ให ้ใช ้was + V3  =  was given 

4. Since the first space mission, many communication satellites __________. 

 a.  are launched    b.  was launched  

        c.  have been launched     d. had been launched 

 ตอบ  c    เห็นคาํบอกเวลาคือ since ใช ้have V3 และถูกกระทาํใช ้have been V3 

5. The game __________yesterday. 

 a.  had cancelled    b. cancelled        

 c.  was cancelled      d.  are being cancelled  

 ตอบ  c      เห็นคาํบอกเวลา yesterday ใช ้V2 คือ was และถูกกระทาํ เป็น was + V3  

       =  was cancelled   เกมส์ถูกยกเลิก 
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แนวข้อสอบประโยคค าถาม 

1. __________ at the dance tonight? 

 a.  Won‟t he is           b.  Won‟t he be  

c.  Won‟t is he    d.  Will he be not 

 

2. __________ a musical instrument? 

 a.  Can you played      b.  Did you played 

       c.  Can you play    d.  Had you play 

 

3. Why ____________? 

      a.  did you do that    b.  do you did that 

 c.  that did you do    d.  do that you did 

 

4. What __________ today? 

 a.  is it day  b.  day it is        c.  day is it  d.  is day it 

5. ___________ the exam? 

 a.  Should have he passed         b.  Should he have passed  

 c.  Should have passed he   d.  Should passed have he 

 

 

 การใช้ค าคุณศัพท์ 

1.   She appears _____. 

          a. happy  b. happily  c. sadly  d. beautifully 

           ตอบ a      คาํคุณศพัทต์ามหลงักริยาประเภท Linking Verb ซ่ึงไดแ้ก่ Verb to be, feel, 

       look, seem, keep, taste, smell, appear, remain, stay, sound,  become,  

        get,   turn, make, prove เดาจากตวัเลือกมี adj. ตวัเดียว คือ happy ไม่มี ly ลง 

        ทา้ย ส่วนใหญ่มี ly ลงทา้ย เป็น adv.   

     เช่น   -     Her smile is beautiful. 

    -  The food tasted good. 

    -  The sky is getting dark. 

 

2. The soup tasted  _________. 

 a.  horrify  b.  horrible  c.  horribly  d.  horrifying 

 ตอบ  b       กริยา taste เป็น linking verb  ตอบ adj. = horrible 

3.   These school girls remained ________ after the accident. 

    a.  calm   b.  calmly  c.  calming  d.  to calm 

    ตอบ  a   remain เป็น Linking Verb  +  calm  เป็นคาํคุณศพัท ์

4.   4. This man feels _________. 

   a.  upset   b.  happily  c.  calmly  d.  suspiciously 

 ตอบ  a   feel เป็น Linking Verb ตอบ adj  คือ upset 

5.   This flower smells ________. 

   a.  unbearably b.  sweetly  c.  strongly  d.  good 
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  ตอบ  d smell เป็น Linking Verb ตอบ adj. คือ  good 

6. He looked _________ and ________ on the stage. 

 a.  calmly; confidently   b.  calm; confident 

 c.  calm; confident    d.  calm; confidently 

 ตอบ  c looked เป็น linking verb ตอ้งตอบคาํคุณศพัท ์และ and ก็จะขนานตามดว้ย   

  adj. เช่นกนั 

7. That man is  __________. 

 a.  friendly  b.  handsomely c.  quickly  d.  friendily 

 ตอบ  1      หลงั Verb to be is ตอบคาํคุณศพัท ์จากตวัเลือกมี –ly ทุกขอ้ คาํท่ีเป็น adj. ได ้

       ถึงแมจ้ะลงทา้ยดว้ย –ly ก็มีเช่น lovely, friendly, motherly, scholarly,       

      fatherly, elderly  

 
 

 คุณศัพท์ในรูป + ed หรือ +ing   

1. She told me a very ________ story, so I feel ________. 

   a.  amusing; relaxing    b.  amused; relaxed 

   c.  amusing; relaxed    d.  amused; relaxing 

   ตอบ  c คุณศพัทใ์นรูปลงทา้ย –ed แสดง “รู้สึก…” เช่น  surprised, relaxed,  amused   

  ส่วนรูป -ing    แสดง “น่า…”  เช่น  surprising, relaxing,  amusing 

  -    Tom was interested in the game. (ทอมรู้สึกสนใจประธานเป็นคน) 

  -   The book is interesting.  (หนงัสือน่าสนใจ ประธานเป็นส่ิงของ) 

  -    She told me a very amusing story.  (เร่ืองท่ีน่าขบขนั) 

2. I am ___________ in this _____________ book. 

 a.  interested, interesting   b.  interested, interested  

 c.  interesting, interesting   d.  interesting, interested 

 ตอบ  a   คุณศพัทใ์นรูป –ed แสดงรู้สึกสนใจ และ –ing แสดงน่าจะ………...  

3.  Jane was ________ with the exam result. 

  a.  pleasing        b.  pleasant           c.  pleased   d.  pleasure 

 ตอบ  c Jane  รู้สึกดีใจ (pleased) + with 

4. I was ___________ not to get the job. 

 a.  disappoint     b.  disappointing    

 c.  disappointed       d.  disappointment 

 ตอบ  c ลกัษณะเดียวกบัขอ้ขา้งตน้คือถา้สังเกตประธานเป็นคนใหต้อบแสดงความรู้สึกก็คือ  
  รูป –ed เช่น disappointed รู้สึกผดิหวงั, pleased รู้สึกดีใจ, interested รู้สึกสนใจ 
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 การใช้ค ากริยาวเิศษณ์     
1. That _________ girl was _______ sad after her dog had died. 

 a.  lovely; terrible    b.  love; terribly  

c.  love; terrible    d.  lovely; terribly 

 ตอบ  d     ส่วนแรกจะตอ้งตามคาํคุณศพัทเ์พราะนาํหนา้คาํนามก็คือ lovely ถึงแมจ้ะลงทา้ย 

  ดว้ย –ly แต่เป็นคาํ adj.ดว้ยเช่น lovely, friendly, motherly, scholarly      
   และส่วนหลงัจะตอ้งตอบ adv. ทาํหนา้ท่ีขยายคุณศพัท ์sad ก็ตอ้งตอบ terribly 

2. He has been working _________, but he ________ gets a promotion. 

 a.  hardly, hardly    b.  hard; hardly  

c.  hardly; hard    d.  hard; hard 

 ตอบ  b     เฉพาะ hard (แข็ง, หนกั) เป็นไดท้ั้ง adj. และ adv. แต่จะวางไวห้ลงัคาํกริยาเช่น  
       work hard ทาํงานหนกั  ส่วนหลงัจะตอ้ง hardly เป็น adv. หมายถึง แทบจะ 
       ไม่ ไม่บ่อย วางไวห้นา้คาํกริยาเสมอ  เช่น hardly go ไม่ค่อยจะไป 

3. Diamonds are _________.  This is the reason why they are _______. 

 a.  scarce; costly    b.  scarcely; costly 

 c.  scarcely; cost    d.  scarce; cost 

 ตอบ  a      หลงั verb to be are จะตอ้งตอบคาํคุณศพัทคื์อ adj. ในตวัเลือกคือ scarce  

  และคาํคุณศพัทบ์างตวัท่ีลงทา้ยดว้ย –ly แต่เป็น adj. เช่น costly (แพง),          

  elderly (แก่มีอาย)ุ, lovely (น่ารัก), lively (มีชีวติชีวา) 
 

4. With a mobile phone, you can make an ______ call_______ Thailand. 

 a.  oversea; throughout   b.  overseas; throughout 

 c.  overseas; throughoutly   d.  oversea; throughout 

 ตอบ   b    คาํบุรพบทบางคาํเป็นคาํกริยาวิเศษณ์ได ้ฉะนั้นเห็นคาํเหล่าน้ีก็เป็นadv. ไม่ตอ้งใส่ –  

  ly อีก กลุ่มน้ี เช่น outdoors , indoors, overseas 

 

    

 

 

       -  When you come aboard a bus, you have to pay the fare. 

        

    (aboard เป็นบุรพบท (ข้ึน) เป็น adv. ขยายคาํกริยา come)  

5. Jump _______ ; the boat will leave the port ________. 

 a.  abroad; shortly    b.  aboard; short 

 c.  aboardly; shortly    d.  aboard; shortly 

 ตอบ  a      ดูคาํอธิบายขอ้ขา้งตน้ประกอบ abroad ขยายคาํกริยา jump ส่วนหลงัตอบ adv.  

        ขยายคาํกริยา leave คือ shortly (ในไม่ชา้) 
6. She _________ goes abroad on business. 

 a.  occasion  b.  occasional  c.  occasionally d.  occasions 

abroad  across  opposite along       over 

outside  inside  within  through 

throughout           overseas     outdoors      indoors 
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ตอบ  c      คาํกริยาวเิศษณ์ท่ีแสดงความถ่ีโดยเรียงจากความถ่ีมากลงไปถ่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีขยายคาํกริยา เช่น 
always, constantly, usually, sometimes, occasionally, rarely, seldom, infrequently, never  

จากขอ้น้ีตอบ occasionally เพราะไปขยายคาํกริยาทัว่ไปคือ goes  แสดงความถ่ีวา่ไปเป็นบางคร้ังบางคราว 

 

7. The price of gold has _________ increased. 

 a.  considerably b.  consideration c.  considerable d.  consider 

 ตอบ  a      ดูคาํอธิบายขอ้ขา้งตน้ ตอบ considerably (อยา่งมาก) ขยายคาํกริยา  increased   
8. You are __________________. 

 a.  absolute right    b.  absolute rightly   

 c.  absolutely rightly    d.  absolutely right 

 ตอบ  d     ตามสูตร  S  +  Verb to be  +  adv. + adj.  เพราะ adv. ทาํหนา้ท่ีขยาย   adj. 

      เช่น absolutely right,  perfectly clear, extremely good, really  

     impressive 

9. His cooking is ___________ . 

 a.  extremely well    b.  extreme good  

 c.  extremely good    d.  extreme well  

 ตอบ  c    ดูคาํอธิบายขา้งตน้  ใช ้ adv. ขยาย adj.  =  extremely good 

10. Thai language is ________ from Mandarin. 

 a.  different complete   b.  completely different  

 c.  differently completely   d.  differently complete 

 ตอบ  b     ดูคาํอธิบายขา้งตน้  
11.   He always looks ______ but today he has _________ dressed himself as  

 a woman. 

   a.  manly, purposely    b.  manly, purpose 

   c.  man, purpose    d.  man, purposely 

  ตอบ a กริยา look เป็น linking Verb + adj ในที่น้ีคือ manly ถึงแมม้ี ly แต่เป็น adj และ 
 dressed เป็นกริยาทัว่ไป + adv คือ purposely 

12. 12.  Manual workers usually receive their pay__________. 

  a.  day or week    b.  daily or weekly     

  c.  daily or week       d.  day o weekly 

  ตอบ  b ถา้เจอคาํวา่ day, hour, week, year, month, quarter ใหต้อบมี ly เพราะเป็นได ้

   ทั้ง adj.และ adv.   

13.   It is ________ hot in summer so tourists ________ come to Thailand at this  time of the 

year. 

   a.  awful, hard       b.  awfully, hard  

c.  awfully, hardly    d.  awful, hardly 

  ตอบ  c ใช ้adv. awfully ขยาย adj. hot และ hardly (ไม่ค่อยจะ)บอกความถ่ีไวห้นา้กริยา  
   come 

14. The mob shouted ________. 

 a.  loudly in front of the parliament a few minutes ago 

 b.  in front of the parliament a few minutes ago loudly 
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 c.  a few minutes ago in front of the parliament loudly  

 d.  a few minutes ago loudly in front of the parliament 

 ตอบ  a   การเรียงประโยคท่ีมี adv. มาขยายเป็นสูตรดงัน้ี 

 

     S  +  คาํกริยาแท ้ +  adv. บอกอาการ  +  adv. สถานท่ี  + adv. เวลา 
   

      

    Mary  was watching television happily  in the living room last night.  

      The mob shouted    loudly  in front of the parliament  a few minutes ago. 
 

 การเปรียบเทยีบ  

1.   My daughter is ________ than yours. 

    a.  more old  b.  more older c.  older  d.  oldest 

               ตอบ c เห็น than ตอบ คุณศพัทข์ั้นกวา่ เช่น old เป็น older ทนัที 

2. That film is _________ of all. 

a.  most funny  b.  funnier   c.  funniest  d.  the funniest 

  ตอบ d มี  of all (ของทั้งหมด) ใหใ้ชข้ั้นสุดจาก funny เป็น funniest และใส่ the ดว้ยถา้ 
   เป็น adj. 

3. Could you please speak a little ________ slowly ? 

 a.  more   b.  very   c.  most  d.  even 

  ตอบ a สามารถใช ้a bit / a little / much / a lot / far, even นาํหนา้เปรียบเทียบขั้นกวา่ได ้

4.      Could you speak ___________ , please? 

        a.  a bit more slowly    b.  more slowly a bit 

 c.  a bit slowly more    d.  slowly more a bit 

 ตอบ  a ใหเ้ทียบกบัขอ้ขา้งตน้จะเห็นวา่เหมือนกนัตรงท่ีตอ้งตอบ slowly ทาํหนา้ท่ีขยายคาํกริยา 
  speak และจะทาํขั้นกวา่จะตอ้งเอา more ใส่หนา้ adv. เป็น more slowly และคาํ ท่ีอยู ่
 หนา้ ขั้นกวา่ไดอี้กทีคือ a little, a bit, far, much เป็นตน้ ก็จะเป็น a bit  

  more slowly หรือ a little more slowly 

5. Susan doesn‟t work as ________ she used to. 

 a.  hard as   b.  the hardest  c.  harder  d.  so hard 

 ตอบ a เห็น as + adv + as เปรียบเทียบเท่ากนั ไม่ตอ้งใส่ –er –est  อีก 

6.   Our company's financial status is ________than it was last year. 

    a.  the worst  b.  bad   c.  worse  d.  the best 

  ตอบ  c     เห็น than ตอบขั้นกวา่ จาก bad เปล่ียนรูปเป็น worse 

7.   Who is the _________ student in your class? 

    a.  bad   b.  worse  c.  worst  d.  poorly 

    ตอบ  3   เห็นคาํวา่ in your class ในชั้นเรียนหรือเห็น the ตอบขั้นสุด bad ผนัเป็น  
      worse worst  

8.   Chiang Mai is the ________ of the three. 

  a.  farthest  b.  farest  c.  further  d.  farther 
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  ตอบ  a  มี of the three ก็ตอ้งตอบขั้นสุด จาก far    farther    farthest 

 

 

  Question-tags 

 Question-tags เป็นลกัษณะหน่ึงของประโยคคาํถาม ซ่ึงมกัจะใชใ้นภาษาพดู 

 ลกัษณะของประโยค Question-tags เราเรียกวา่ส่วนหาง จะวางกริยาช่วยต่อไวท้า้ยประโยค และคัน่ดว้ย
เคร่ืองหมาย comma (,) และมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 ในเร่ืองน้ีจะมีอยู ่2 ส่วนท่ีจะตอ้งตอบก็คือ 1.  เร่ืองคาํกริยา   2.  เร่ืองคาํสรรพนาม 

 1.  ค ากริยา 
 ถา้ประโยคขา้งหนา้เป็นบอกเล่า ใหต้อบขา้งหลงัส่วน tag  เป็นปฎิเสธรูปยอ่ 

 ถา้ประโยคขา้งหนา้เป็นปฏิเสธ   ใหต้อบขา้งหลงัส่วน tag  เป็นบอกเล่า 
 เช่น ประโยคขา้งหนา้เป็น   is    ตอบส่วน tag  isn‟t 

                      are  ตอบส่วน tag  aren‟t 

                   am  ตอบส่วน tag  aren‟t        

                                                                      โปรดระวงั หา้มตอบ amn‟t I 

        was  ตอบส่วน tag    wasn‟t 

        were  ตอบส่วน tag    weren‟t 

        will V1 ตอบส่วน tag    won‟t 

        should ตอบส่วน tag    shouldn‟t 

        has V3 ตอบส่วน tag    hasn‟t 

        have V3 ตอบส่วน tag    haven‟t 

 ถา้เป็นประโยคการชกัชวนท่ีข้ึนตน้ดว้ย Let‟s  จะตอบ tag เป็น shall we? 

 ถา้เป็นประโยคคาํสั่ง ข้ึนตน้ดว้ยกริยาช่องท่ี 1  ส่วน tag จะเป็น will you? 

 2.  ค าสรรพนาม 

 และส่วน tag ส่วนหลงัจะใชเ้ป็นคาํสรรพนามแทนคาํนามท่ีอยูข่า้งหนา้เท่านั้น  เช่น 

 -  ถา้เป็นคาํนามท่ีเป็นเพศชาย      ใชส้รรพนามในส่วน tag เป็น  he 

 -  ถา้เป็นคาํนามท่ีเป็นเพศหญิง     ใชส้รรพนามในส่วน tag เป็น she 

 -  ถา้เป็นคาํนามส่ิงของ    ใชส้รรพนามในส่วน tag เป็น it 

 -  ถา้เป็นคาํนามพหูพจน์    ใชส้รรพนามในส่วน tag เป็น they 

 -  ถา้ข้ึนดว้ย There    ใชส้รรพนามในส่วน tag เป็น there 

 -  ถา้ข้ึนตน้ดว้ยคาํสรรพนาม I   ใชส้รรพนามในส่วน tag เป็น I 

 -  ถา้ข้ึนตน้ดว้ยคาํสรรพนาม  He   ใชส้รรพนามในส่วน tag เป็น he 

 -  ถา้ข้ึนตน้ดว้ยคาํสรรพนาม She  ใชส้รรพนามในส่วน tag เป็น she 
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 -  ถา้ข้ึนตน้ดว้ยคาํสรรพนาม They  ใชส้รรพนามในส่วน tag เป็น they 

 

Ex. 

 -  Jane will be here soon, won’t she? 

 -  There was a lot of rain, wasn’t there? 

 -  Paul should pass the test, shouldn’t he? 

 -  Maggi won‟t be late, will she? 

 -  They don‟t go, do they? 

 -  She hasn‟t got a can, has she? 

 -  Let‟s go shopping, shall we? 

 -  Open the window, will you? 

 -  Mary is your sister, isn’t she? 

 -  They will come, won’t they? 

 -  I am late, aren’t I? 

 -  I am not late, am I? 

 
 

 แนวข้อสอบที ่ 1 
1. Those flowers are lovely, __________? 

 1)  aren‟t they    2)  didn‟t they  

 3)  are they not    4)  did they 

 ตอบ  1  กริยา  are ทาํเป็น tag คือ aren‟t และประธาน those flowers ทาํเป็นคาํสรรพนาม 

    แทน คือ they รวมกนัคือ aren‟t they ในส่วน tag จะตอ้งเป็นปฏิเสธรูปยอ่เท่านั้น  
2. Let‟s go home, __________? 

 1)  did we  2)  could we  3)  are we  4)  shall we 

 ตอบ  4  ถา้ข้ึนตน้ประโยคดว้ย Let‟s จะตอ้งตอบ tag เป็น shall we เสมอ 
3. Clean the table, _________? 

 1)  don‟t you  2)  will you  3)  aren‟t you  4)  are you 

 ตอบ  2  ถา้ข้ึนตน้ประโยคดว้ยกริยาช่องท่ี 1  เป็นประโยคคาํสั่งหรือขอร้องก็ตามใหต้อบ  
    tag เป็น  will you เสมอ 
4. These shirts were made in Korea, _________? 

 1)  were these 2)  were they  3)  weren‟t they 4)  weren‟t they 

 ตอบ  4  เป็น tag ขา้งหนา้บอกเล่า ขา้งหลงัเป็นปฏิเสธ มี were กต็อบเป็น weren‟t  

    และคาํสรรพนามแทน these shirts คือ they 

5. Maggi won‟t be late again, ________? 

  will she     2)  is Maggi   

 3)  won‟t she     4)  doesn‟t Maggi 

6. Let‟s go to the library this afternoon, _______? 

 1)  do I   2)  won‟t we  3)  can I    shall we 

7. I am smart, _________? 

 1)  am not me 2)  am not I    aren‟t I  4)  aren‟t me 
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ค าบุพบทและส านวน 

Prepositions and Idioms 
 

คาํถาม  คาํบุพบท คืออะไร ทาํหนา้ท่ีอะไร มีก่ีชนิดอะไรบา้ง 

ตอบ  Prepositions คือ คาํบุพบท ซ่ึงเป็นคาํท่ีใชแ้สดงความสัมพนัธ์ระหวา่งนาม สรรพนาม 

  กบัคาํอ่ืน ๆ ในประโยค บุพบทอาจมีคาํเดียวหรือเป็นกลุ่มคาํท่ีเจอบ่อย ๆ เช่น 

1.  at  ใชเ้ก่ียวกบัเวลาหรือเวลาจุดใดจุดหน่ึง เช่น at noon, at ten o‟clock, at any  

  moment, at night, at midnight, at dawn 

  ใชก้บัสถานท่ีเล็ก ๆ ไมใ่หญ่โต เช่น at school, at home, at village 

2.  in  ใชก้บัสถานท่ีใหญ่โต เช่น in Bangkok, in Thailand, in Asia 

  ใชก้บัช่วงเวลาท่ีค่อนขา้งยาว ช่ือ เดือน ปี ฤดู เช่น in March, in 2000, in summer,  

  in the morning, in the past 

3.  on  ใชก้บัวนั วนัท่ี เช่น on Monday, on July 20, 1990, on Christmas Day 

  ใชก้บัสถานท่ี ถนน เช่น on Sukhumvit Road, on the sidewalk 

4.  by  ใชก้บัการเดินทาง เช่น by car, by bus, by taxi ยกเวน้เดินใช ้on foot 

  ใชก้บัเวลา หมายถึง ใกล ้ๆ เวลานั้น ราวๆ ประมาณเวลานั้น เช่น by 9 o‟clock 

  (ราว 9 โมง) by the end of this month, by then, by now 

5.  between หมายถึง “ระหวา่ง”  ใชเ้ช่ือมระหวา่งของ 2 ส่ิง 2 อยา่ง 2 คน และมกัคู่กบั and 

  เช่น I am standing between Sri and Som. 

        =  ฉนัยนือยูร่ะหวา่งศรีและสม 
6.  among หมายถึง “ท่ามกลาง” ใชเ้ช่ือมระหวา่ง 3 ส่ิง 3 อยา่ง 3 คนหรือมากกวา่ 3 

  เช่น  He sat among his friends. 

        =  เขานัง่อยูท่่ามกลางเพื่อน ๆ ของเขา 
7.  during ระหวา่ง ใชบ้อกช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง during + นามหรือวลี 

  เช่น  John has stayed here during the past ten years. 

        =  จอห์นไดอ้ยูท่ี่น้ีในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา 
8.  since หมายถึง “ตั้งแต่” บอกจุดเร่ิมตน้ มกัใชก้บั Present Perfect Tense 

  เช่น  I have been in Bangkok since I was born. 

        =  ฉนัไดอ้ยูก่รุงเทพมาตั้งแต่ฉนัเกิด 

9.  for  หมายถึง “เป็นเวลา”  ตามดว้ยช่วงเวลา เช่น for five years = เป็นเวลา 5 ปี 

10.  before “ก่อน”  เช่น I will be back before six = ฉนัจะกลบัมาก่อน 6 โมง 

11.  after “หลงั”  เช่น I will be back after ten   =  ฉนัจะกลบัมาหลงั 10 โมง 

นอกจากน้ียงัมีบุพบทอ่ืน ๆ อีก เช่น 
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 above  =  อยูเ่หนือกวา่    below  =  อยูต่ ํ่ากวา่ 
 over  =  อยูเ่หนือ  ขา้งบน   under  =  อยูข่า้งล่าง อยูใ่ต ้

 about  =  เก่ียวกบั    near  =  ใกล ้

 off  =  ห่างออกไป    across  =  ขา้ม 

 on   =  บน     against =  ต่อตา้น ปะทะ 

 along  =  ตาม     past  =  เลยไป 

 through =  ทะลุผา่น    to  =  ถึง 

 towards =  เขา้สู่     behind  =  ขา้งหลงั 

 beneath =  ขา้งใต ้    away from =  ออกจาก 

 in front of =  ขา้งหนา้    beside  =  ขา้ง ๆ 

 from  =  จาก     inside  =  ขา้งใน 

 outside =  ขา้งนอก    out of  =  ออกจาก 

  Idioms  คือ สาํนวน เป็นกลุ่มคาํตั้งแต่ 2 คาํหรือมากกวา่ 2 คาํข้ึนไป มกัจะเอาบุพบทมาใส่กบักริยาบา้ง 
คุณศพัทบ์า้ง นามบา้ง ทาํใหเ้กิดความหมายเปล่ียนไปจากเดิม ในท่ีน้ีจะยก idioms ในส่วนท่ีสาํคญัควรรู้ เช่น 

   above all   =  เหนือส่ิงอ่ืนใด 

   absent from  =  ขาด (เรียน) ไม่มา 
   according to  =  ตาม 

   afraid of   =  กลวั 

   as matter of fact  =  อนัท่ีจริงแลว้ 

   at a distance  =  ในระยะไกล 

   back up   =  สนบัสนุน ถอยกลบั 

   be used to  =  เคยชิน 

   blow away  =  พดัพาไป 

   blame for   =  ตาํหนิ 

   blow out   =  ดบั (extinguish) ระเบิด (explode) 

   bored with  =  รู้สึกเบ่ือ 

   belong to   =  เป็นของ 

   break down  =  เสีย ทาํงานไม่ได ้

   break in   =  เขา้ไปโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

   break off   =  ยติุ หยดุ 
   break out   =  เกิดข้ึน (ใชก้บัเหตุการณ์ เช่น ไฟไหม ้สงคราม) 
   bring about  =  เป็นเหตุให้เกิด 
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   bring down  =  ลด (ราคา) 
   bring up   =  อบรม ใหก้ารศึกษา 
   by means of  =  โดยวธีิของ 

   call at   =  แวะเยีย่ม 

   call for   =  ร้องขอ ตอ้งการ (ask for) 

   call in   =  เรียกตวัมา 

   call off   =  ขีด ฆ่า ยกเลิก (cancel) 

   call on   =  เยีย่มเยยีน  
   call up   =  โทรศพัท ์(telephone) 

   carry on   =  ทาํต่อไป  
   carry out   =  ทาํ  ดาํเนินการ 

   cheer on   =  กระตุน้ (encourage) 

   check in   =  เขา้พกัโรงแรม 

   check out   =  ออกจากโรงแรม 

   check-up   =  ตรวจร่างกาย 

   congratulate on  =  แสดงความยนิดี 

   come about  =  เกิดข้ึน  (= happen) 

   consist of   =  ประกอบดว้ย 

   cut down   =  ลดลง 

   cut in   =  ขดัจงัหวะ สอด (= interrupt) 

   depend on  =  พึ่งพา ข้ึนอยูก่บั  ( = rely on) 

   die from   =  ตายจากการกระทาํ 

   die of   =  ตายจากโรคหรือเจบ็ป่วย 

   die out   =  สูญพนัธ์ุ  (= extinct) 

   different from  =  แตกต่างไปจาก 

   divide into  =  แบ่งออกเป็น 

   do away with  =  กาํจดั  (=get rid of) ยกเลิก (abolish) 

   do over   =  ทาํซํ้ า 
   famous for  =  มีช่ือเสียง 

   fond of   =  ชอบ 

   fix up   =  ซ่อมแซม 

   get along   =  สาํเร็จ กา้วหนา้ (= succeed) 
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   get away   =  หนี 

   get off   =  ลง (รถ เรือ) (= leave) 

   get on   =  ข้ึน (รถ เรือ) 
   get over   =  หายไข ้

   get through  =  ผา่น (pass) สาํเร็จ  (succeed) 

   give in   =  ยอมแพ ้ (surrender, yield) 

   give out   =  แจกจ่าย ใชห้มด 

   give up   =  เลิก หยดุ ยอมแพ ้(stop, surrender) 

   go off   =  ระเบิด 

   go on   =  ดาํเนินต่อไป (continue) 

   go out   =  ไฟดบั 

   go over   =  ตรวจ (examine) 

   good at   =  เก่ง 

   hand in   =  เสนอ ส่ง 

   hand out   =  แจกจ่าย 

   hold on   =  รอคอย 
   hold up   =  หยดุชะงกั   ปลน้ (rob) 

   interested in  =  สนใจ 

   keep on   =  ทาํต่อไป (go on) 

   keep up with  =  ตามทนั 

   keep an eye on  =  เฝ้าดู (watch) 

   keep away  =  อยา่เขา้ใกล ้

   leave for   =  เดินทางไปยงั  ไป 

   look after   =  เล้ียงดู ดูแล (take care of) 

   look at   =  มองดู 

   look down on  =  ดูถูก 

   look for   =  คน้หา 
   look forward to  =  ตั้งตารอคอย 

   look in   =  แวะเยีย่ม 
   look into   =  ตรวจตรา สืบสวน (investigate) 

   look on   =  เฝ้าดู 

   look out   =  ระวงั  (be careful) 
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   look over   =  ตรวจสอบ (examine) 

   look up   =  คน้หาความหมาย (คาํ) 
   make of   =  ทาํดว้ย (ยงัเห็นรูปเดิมอยู)่ 
   make from  =  ทาํมาจาก (ไม่เห็นรูปเดิม) 
   make out   =  เขา้ใจ  (understand) 

   make up   =  แต่งเร่ือง  โกหก 

   make up one‟s mind =  ตดัสินใจ (decide) 

   out of date  =  ลา้สมยั 

   out of order  =  เสีย 

   pass away  =  ตาย (die) 

   pay attention to  =  เอาใจใส่ สนใจ 

   pick out   =  เลือก (choose) 

   pick up   =  เก็บข้ึนมา  
   point out   =  ช้ีใหเ้ห็น 

   prefer to   =  ชอบมากกวา่ 
   proud of   =  ภูมิใจ 

   put off   =  เล่ือน ผลดัวนั (postpone) 

   put on   =  สวมใส่ 

   put out   =  ดบัไฟ 

   put up   =  สร้างข้ึน 

   put up with  =  ทน 

   run after   =  วิง่ไล่ตาม 

   run out of   =  ใชห้มด หมด 

   satisfied with  =  พึงพอใจ 

   set off   =  ออกเดินทาง 

   stand for   =  หมายถึง แทน 

   stand out   =  เด่น สะดุดตา 
   sum up   =  สรุป 

   switch off  =  ดบัไฟ 

   switch on   =  เปิดไฟ 

   take advantage of =  เอาประโยชน์ 
   take after   =  เหมือน คลา้ย (resemble) 
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   take off   =  ถอด ออก 

   take over   =  เขา้ควบคุม 

   take up   =  เร่ิมเรียน 

   take place  =  เกิดข้ึน (happen, occur) 

   try on   =  ทดลอง 

   think of   =  คิดถึง 

   turn away  =  ไล่ออกไป 

   turn down  =  ปฏิเสธ (refuse) 

   turn off   =  ปิด 

   turn on   =  เปิด 

   turn out   =  ผลิต 

   turn over   =  พลิกคว ํ่า 
   up-to-date  =  ทนัสมยั 

   wait for   =  รอคอย 

   watch out   =  ระวงั 

   well-off   =  ร่ํารวย 

   well-to-do  =  ร่ํารวย 

   worry about  =  วติกกงัวล 

 แนวข้อสอบ 

1. She took _______ her shoes because they were dirty. 

   off     2)  of   3)  on   4)  from 

2. It started to rain while I was waiting _______ a bus. 

 1)  to     2)  from    for   4)  above 

3. Who does this book belong ________? 

 1)  with    2)  for     to   4)  by 

4. They walked ________ the room. 

   into    2)  among  3)  on   4)  at 

5. You are different ______ him in many ways. 

 1)  on     2)  than    from  4)  to 

6. Write your name ________ the back of this paper. 

   on     2)  in   3)  above  4)  under 

7. Look _______ the dictionary for the meaning of the word you don‟t know. 

 1)  into    2)  at   3)  in     up 

8. We are proud ________ being Thai people. 

 1)  off     2)  in   3)  at     of 

9. Please come to see me ________ 10 o‟clock. 

 1)  on     2)  to     at   4)  in 
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10. John sat down ________ Pim. 

 1)  besides     beside  4)  at   4)  between 

 
 

เจาะข้อสอบการสนทนา Conversation  

Choose the best answer to complete the dialogues. 

1. Woman  :  Can I speak to Paul, please 

 Man   :  Sure. _____________ ? 

 Woman  :  Jane. 

 1.  Who is it     2.  Who‟s calling 

 3.  What‟s the matter    4.  What‟s your business 

 ตอบ  2 Who‟s calling 

 เหตุผล ผูโ้ทร (ผูห้ญิง) :  ดิฉนัขอพดูกบัพอลค่ะ 
     ผูรั้บ  :  ไดค้รับ  ________?  แลว้เวน้คาํถาม 

    เราสังเกตไดจ้ากท่ีผูโ้ทรตอบมาในบรรทดัท่ี 3 วา่ช่ือแจน แสดงวา่ผูรั้บ(ผูช้าย) ตอ้งถามวา่  
   “ไม่ทราบใครโทรมาครับ” หรือถามวา่ “ผมเรียนสายอยูก่บัใครครับ?”     
  เป็นคาํถามท่ีตรงกบั Who‟s calling วา่ใครกาํลงัโทรมา หรือใครท่ีกาํลงัพดูอยู ่
    ตวัเลือกท่ี 1  Who is it หมายถึง “ใคร” ใชส้าํหรับถามเม่ือผูพ้ดูไม่รู้วา่เป็นใคร แต่สาํหรับ 
   การสนทนาทางโทรศพัทเ์ราตอ้งใชค้าํวา่ Who‟s calling  

    ตวัเลือกท่ี 3  What‟s the matter มีอะไรเกิดข้ึนเหรอ ตวัเลือกท่ี 4  What‟s your   

   business  

    ใครทาํธุรกิจอะไร ไม่ตรงกบัการตอบของผูโ้ทรท่ีตอบรับเป็นช่ือแจน 

2. Woman  :  What are you planning to do today? 

 Man   :  _______________? 

 Woman  :  Why don‟t you go swimming? 

 1.  Whom do you go with   2.  How do you think 

 3.  What do you suggest   4.  Where do you want to go 

 ตอบ  3 What do you suggest 

 เหตุผล ผูห้ญิง :    คุณกาํลงัวางแผนท่ีจะทาํอะไรวนัน้ีค่ะ 

    ผูช้าย :    _____________? 

    ผูห้ญิง :  ทาํไมไม่ไปวา่ยนํ้าล่ะ 

    เราดูจากบรรทดัท่ี 3 คือผูห้ญิงแนะนาํใหไ้ปวา่ยนํ้า แสดงวา่ประโยคท่ีจะถามของผูช้าย ตอ้ง 
   ถามดว้ยการขอคาํแนะนาํ เช่น คุณพอจะแนะนาํผมไดไ้หม ตรงกบัคาํถามวา่ What do   

  you suggest 

    ตวัเลือกท่ี 1  “คุณจะไปกบัใครดว้ยครับ?” ตวัเลือกท่ี 2  คุณคิดอยา่งไร ถามความ  
   คิดเห็น 

    ตวัเลือกท่ี 4  “คุณตอ้งการไปท่ีไหน?”  ลว้นไม่ตรงประเด็น 
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3. Woman  :  Hi, Tony, what are you doing? 

 Man   :  ____________ -- just watching TV. 

 Woman  :  Let‟s play tennis. 

 1.  A lot      2.  Nothing much 

 3.  Not at all     4.  Staying home 

 ตอบ 2 Nothing much 

 เหตุผล ผูห้ญิง :  สวสัดี โทน่ี คุณกาํลงัทาํอะไรอยู ่
    ผูช้าย :  _________ แค่ดูทีวี 
    ผูห้ญิง :  ไปเล่นเทนนิสกนัไหม 

    ฝ่ายหญิงถามวา่ทาํอะไรอยู ่ฝ่ายชายตอบวา่ ...... แค่ดูทีว ีแสดงคาํท่ีใหเ้ติมขา้งหนา้ ก็ตอ้งพดูวา่  
   ก็ ไม่ไดท้าํอะไรมาก ตรงกบั Nothing much  แลว้ฝ่ายหญิงจึงชวนไปเล่นเทนนิสกนั 

    ตวัเลือกท่ี 1  มีเยอะแยะ   ตวัเลือกท่ี 3  ไม่เลย 

    ตวัเลือกท่ี 4  อยูบ่า้น 

4. Woman  :  Oh, wonderful, our computer‟s working again.  _________? 

 Man   :  I called the repair shop. 

 1.  How did you fix it    2.  Who did you find 

 3.  What did you call    4.  When will you use it 

 ตอบ  1 How did you fix it 

 เหตุผล ผูห้ญิง :  โฮ ยอดเยีย่มเลย  คอมพิวเตอร์ทาํงานไดแ้ลว้  __________? 

    ผูช้าย :  ผมโทรหาร้านซ่อมใหม้าซ่อมเคร่ือง 

    จากคาํพดูของฝ่ายหญิง ท่ีอุทานวา่คอมพิวเตอร์กลบัมาทาํงานไดอี้ก แสดงวา่คอมพิวเตอร์มี 
   ปัญหาแลว้ใชไ้ด ้ คาํถามน่าจะถามวา่ “คุณซ่อมเคร่ืองไดอ้ยา่งไร?”  ตรงกบั    

   How did you fix it?  คาํวา่ fix ก็คือ repair ซ่อม 

    ตวัเลือกท่ี 2  Who did you find  คุณไดพ้บใคร  ถามถึงคน 

    ตวัเลือกท่ี 3  What did you call  คุณโทรมามีอะไร 

    ตวัเลือกท่ี 4   When will you use it คุณจะใชเ้คร่ืองเม่ือไร 

5. Noi   :  Is it OK if we sit here? 

 Sombat  :  I‟m sorry, ______________. 

 1.  they‟re not your seats   2.  but they‟re not seated now 

 3.  I don‟t want you to sit here.  4.  but those seats are taken 

 ตอบ  4 but those seats are taken 

 เหตุผล หน่อย    :   พวกเราขอนัง่ท่ีตรงน้ีไดไ้หมค่ะ 

    สมบติั     :  ขอโทษครับ  ............................  . 
    หน่อยถามวา่ นัง่ไดไ้หม  สมบติัตอบ แสดงโดยความเสียใจ (I‟m sorry) แสดงวา่ท่ีนัง่ตรง 
   นั้นมีคนนัง่แลว้ (แต่ไม่ไดน้ัง่ขณะนั้นเพราะอาจจะลุกไปธุระอยา่งอ่ืน    
   อยู)่  ก็ตรงกบัขอ้ความวา่ but those seats are taken  
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    ตวัเลือกท่ี 1   มนัไม่ใช่ท่ีนัง่ของคุณ (ไม่สุภาพ)  ตวัเลือกท่ี 2   แต่มนัยงัไม่มีใครนัง่อยูต่อนน้ี   

    ตวัเลือกท่ี 3  ฉนัไม่ตอ้งการนัง่ท่ีน่ี  (ไม่ไดใ้จความท่ีเขา้กนั) 
 

6. Pim   :  Could I use your phone? 

 Bob   :  Sorry, _____________. 

 1.  and don‟t use it    2.  but I‟m expecting a call 

 3.  because I pay for it   4.  since I‟ve just used it 

 ตอบ  2 but I‟m expecting a call 

 เหตุผล พิม :  ฉนัขอใชโ้ทรศพัทข์องคุณหน่อยไดไ้หมค่ะ 

    บอ๊บ :  เสียใจนะ , ____________. 

    จากคาํตอบของบอ๊บใชค้าํวา่ Sorry แสดงการปฏิเสธคือ ไม่พร้อมท่ีจะใหพ้ิมยมืโทรศพัท ์ 
   ประโยคท่ีบอ๊บจะพดูต่อควรเป็นเหตุผลวา่ไม่ใหใ้ชโ้ทรศพัทเ์พราะวา่กาํลงัรอโทรศพัทเ์ขา้  
  อยู ่ ตรงกบัตวัเลือกท่ี 2 วา่ I‟m expecting a call  ส่วนตวัเลือกท่ี 1 วา่ and don‟t use   

  it (และไม่ใชม้นั) ไม่ไดใ้จความท่ีชดัเจน  ตวัเลือกท่ี 3  because I pay for it. (เพราะผม  
  จ่ายเงิน) ก็ไม่ไดใ้จความท่ี ปะติดปะต่อ  ตวัเลือกท่ี 4 since I‟ve just use it (ตั้งแต่ฉนัเพิ่ง 
   จะ ใชม้นั) ก็ไม่ไดใ้จความท่ีสมบูรณ์ เขา้กนัไม่ได ้
7. Nan   :  You look different. 

 Peter  :  ______________? 

 Nan   :  You didn‟t have a mustache before, did you? 

 1.  How so      2.  What‟s wrong 

 3.  Did I      4.  Do you 

 ตอบ  1  How so 

 เหตุผล  แนน     :  คุณดูไม่เหมือนเดิมนะ 

     ปีเตอร์   :  ____________? 

      แนน     :  เดิมคุณไมมี่หนวดใช่หรือเปล่า? 

     เม่ือแนนทกัวา่ปีเตอร์ดูแปลกไป  ปีเตอร์ตอ้งพดูวา่ ดูไม่เหมือนเดิมอยา่งไร? ก็คือ How do I 

look different.  แต่เราไม่ตอ้งเขียน look different ซํ้ า ก็ใช ้so (อยา่งนั้น) แทนคาํซํ้ าได ้ก็เป็น How so?  

เหมือนกนัคาํวา่ Do I? เป็นการถามย ํ้าคาํพดูของผูพ้ดู วา่ ผมดูไม่เหมือนเดิมงั้นเหรอ 
8. Customer  :  You advertised microwaves at 40 percent off. 

 Sale    :  Oh, I‟m sorry, but they‟re ___________. 

 Customer  :  Oh, no. 

 1.  empty      2.  available 

 3.  sold out     4.  taken away 

 ตอบ  3  sold out 

 เหตุผล  ลูกคา้   :  คุณโฆษณาเตาไมโครเวฟ ลด 40 %  

     ฝ่ายขาย :  โอ ้ ผมเสียใจดว้ย มนั __________. 
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     ลูกคา้ :  โอ ้ไม่ 
     ฝ่ายขายแสดงความเสียใจ พร้อมใหเ้หตุผลวา่ มนัขายหมดแลว้ ตรงกบัคาํ sold out 

     คาํวา่ available  =  มีอยูพ่ร้อมขาย ยงัมี ถา้ใชค้าํวา่ ก็ไมต่อ้งแสดง sorry ค่ะ 

     คาํวา่ empty  =  วา่งเปล่า    taken away   =  ถูกนาํออกไป 

9. Teacher  :  Finally, we have passed our final exam. 

 Student  :  Yes, I‟m feeling great. Last night, I slept like a ___________. 

 Teacher  :  Me too. 

 1.  log       2.  dog 

 3.  stone      4.  corpse 

 ตอบ  1  log 

 เหตุผล  ครู  :  ในท่ีสุด พวกเราไดผ้า่นการสอบไล่ปลายเทอมกนัแลว้ 

     นกัเรียน :  ค่ะ  ฉนัรู้สึกดีใจมาก เม่ือคืนน้ี ฉนัหลบั.....................  . 
     ครู  :  ครูก็เหมือนกนั 

     จากการท่ีมีการสอบ (exam) นกัเรียนก็ตอบวา่รู้สึกดีใจ และเม่ือคืน หลบัเหมือนท่อน 
    ซุง  คือ คาํวา่ log (ท่อนซุง) เป็นการเปรียบเทียบ คือ หลบัสนิท 

10. Bobby   :  I‟m late for work again. 

 Pond    :  You‟d better think up a good excuse to _________.  

 Bobby   :  No time now. 

 1.  do your best    2.  go places 

 3.  rise with the lark    4.  get off the hook 

 ตอบ  4  get off the hook 

 เหตุผล  บอ๊บบ้ี :  ผมมาทาํงานสายอีกแลว้ 

     ปอนด์ :  คุณควรคิดหาคาํแกต้วัเพื่อ ................. 
     บอ๊บบ้ี :  ไม่มีเวลาแลว้ตอนน้ี 

     ปอนดแ์นะนาํใหป้อนดห์าคาํแกต้วั เพื่อให ้“เอาตวัรอด” หรือ เพื่อหลุดจากความผดิ คือ 
    สาํนวน get off the hook (ออกจากตะขอ (พนัธะ) ก็คือหลุดจากความผดิ 

11. At a grocery store 

 A  :  “ …………………….., madam? 

 B  :  “I want a pound of potatoes, two pounds of cherries and six apples, please.” 

 1.  What do you want    2.  What can I do for you 

 3.  What‟s the matter with you  4.  What are you looking for 

 ตอบ  2 What can I do for you 

 เหตุผล ท่ีร้านขายของชาํ 

    ดูจากท่ีบีตอบวา่ฉนัตอ้งการมนัฝร่ัง 2 ปอนด ์เชอร์ร่ี 2 ปอนดแ์ละแอปเป้ิล 6 ลูกค่ะ นัน่แสดง 
   วา่ เอตอ้งถามวา่ มีอะไรใหผ้มรับใชไ้หมครับ หรือมีอะไรให้ช่วยเหลือไหมครับ  โดยคนพดู 
   เสนอความช่วยเหลือ บีจึงตอบวา่ ฉนัตอ้งการ .......  การใชป้ระโยคเสนอความช่วยเหลือคือ  
   What  can I  do for you?  =  Can I help you? 
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    ตวัเลือกท่ี 1  คุณตอ้งการอะไร What do you want? ไม่สุภาพ 

    ตวัเลือกท่ี 3  มีอะไรเกิดข้ึนกบัคุณหรือ ไม่เขา้กบัสถานการณ์ 

    ตวัเลือกท่ี 4  คุณกาํลงัหาอะไรอยู ่ ไม่สุภาพในการใชก้บัลูกคา้ 
12. At a party 

 A  :    “How do you like the party?” 

 B  :    “Oh, it‟s …………………   .  I really enjoy the food and the music.” 

 1.  hopeful      2.  awful 

 3.  wonderful     4.  graceful 

 ตอบ  3 wonderful 

 เหตุผล จากท่ีบีตอบวา่ I really enjoy ฉนัชอบมากเลย  แสดงวา่งานเล้ียงไปดว้ยดี ประโยคของบีควรจะ
บอกวา่ ยอดมาก วิเศษมาก  =  It‟s great หรือ It‟s wonderful.   

    ตวัเลือกท่ี 1  เตม็ไปดว้ยความหวงั มีหวงั  ตวัเลือกท่ี 2  มนัแยม่าก   ตวัเลือกท่ี 4 สง่างาม  
13. At home 

 A  :  “Breakfast‟s ready.” 

 B  :  “I‟m sorry, Mom.    …………………   .” 

 1.  I don‟t want to be late for class   

 2.  I don‟t want your breakfast today 

 3.  I‟m going to have it before class 

 4.  I‟d rather let you have it by yourself 

 ตอบ  1 I don‟t want to be late for class 

 เหตุผล บีซ่ึงเป็นคุณแม่บอกวา่ “อาหารเชา้พร้อมแลว้”  ลูกบีตอบวา่ ขอโทษดว้ยค่ะ แม่ ............  นัน่ 
   คือบีปฏิเสธการทานอาหารเชา้ท่ีแม่เตรียมไวใ้ห ้เม่ือปฏิเสธก็ควรบอกเหตุผลในประโยค  
  ต่อไปวา่  “ฉนัไม ่ อยากไปเรียนสาย”  
    ตวัเลือกท่ี 2  ฉนัไม่ตอ้งการอาหารเชา้ของแม่วนัน้ี  ไม่สุภาพ 

    ตวัเลือกท่ี 3  ฉนักาํลงัจะทานมนัก่อนเขา้หอ้งเรียน ตวัเลือกท่ี 4  ฉนัอยากจะใหคุ้ณทานมนัดว้ย 
   ตวั คุณเอง ไม่ไดใ้จความท่ีถูกตอ้ง   

14. On a telephone 

 A  :   “Would you tell Paul to call me back?  My number is  021111111  .” 

 B  :    “Oh, ……………………….!  I‟ll get a piece of paper.” 

 1.  hold at      2.  hold on 

 3.  hold off     4.  hold out 

 ตอบ 2 hold on 

 เหตุผล เอ บอกวา่  “คุณช่วยบอกพอลใหโ้ทรหาฉนัดว้ยนะ หมายเลขโทรศพัทข์องฉนัคือ 021111111” 

    เม่ือบีไดย้นิอยา่งนั้น ก็พดูวา่ โอ ้ ถือสายสักครู่นะ ฉนัจะหากระดาษมาจดก่อน  คาํวา่ hold on 

หมายถึง ถือสาย (โทรศพัท)์ รอสักครู่ 
15. A  :   “I slept only two hours last night.” 

 B  :    “I‟d say you‟d better ……………… today.  You‟re working too hard.” 

 1.  take things easy 
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 2.  be serious on your work 

 3.  do an easy thing 

 4.  go easy on everything 

 ตอบ  1 take things easy 

 เหตุผล เอ บอกวา่ “เม่ือคืนผมหลบัแค่ 2 ชัว่โมงเท่านั้น “ 

    บี  ก็ปลอบใจวา่ “ฉนัวา่คุณควรจะ ..................วนัน้ีนะ คุณกาํลงัทาํงานหนกัไป” 
    take things easy หมายถึง  ทาํงานแบบสบาย ๆ อยา่ไปเครียด 

    ตวัเลือกท่ี 2  ให้จริงจงั ซ่ึงผิดความหมาย   ตวัเลือกท่ี 3  ใหท้าํงานท่ีง่าย ๆ   
    ตวัเลือกท่ี 4  ใหท้าํส่ิงง่าย ๆ ทุกเร่ือง  ก็ไม่ตรงกบัความหมาย 

16. A  :  “If the rain doesn‟t stop soon, we might be in for some flooding.” 

 B  :  “ ……………….!   The traffic will be very heavy.” 

 1.  Terrific      2.  Nonsense 

 3.  I‟ll say      4.  It‟s a must 

 ตอบ  3 I‟ll say 

 เหตุผล เอ  บอกวา่ “ถา้ฝนไม่หยดุตกในไม่ชา้น้ี เราอาจจะเจอนํ้าท่วมในพื้นท่ีบางแห่งแน่” 

    บี  บอกวา่ “ ...............  !  การจราจรจะติดหนกัมาก 

    บีอาจจะพดูแบบฟันธงวา่ “ฉนับอกไดเ้ลย”  ตรงกบัคาํวา่ I‟ll say  

    ส่วนตวัเลือก 1  ยอดเยีย่มเลย เป็นความเชิงบวก แต่เอพดูในเชิงลบแลว้ก็ไม่ตรงกบัประโยคท่ี 
   พดู ต่อตวัเลือกท่ี 2  เหลวไหล ตวัเลือกท่ี 4  มนัเป็นเร่ืองท่ีตอ้งทาํ 

17. A  :  “Oh, dear, is Dave ever in such a bad mood?” 

 B  :  “If I were you, I‟d …………………..him.” 

 1.  get rid of     2.  steer clear of 

 3.  put up with     4.  take up with 

 ตอบ  2 steer clear of 

 เหตุผล เอ    :  “โอ ้ท่ีรัก เดฟเคยอยูใ่นสภาพอารมณ์เสียอยา่งน้ีมาก่อนไหม?” 

    บี    :  “ถา้ผมเป็นคุณ ผมจะ ......................... เขา” 

    คาํท่ีเติมในช่องวา่ง เป็นสาํนวนวา่ steer clear of  =  อยูห่่าง / อยา่ไปยุง่กบั (เขา) 
    get rid of  =  กาํจดั  put up with    =  อดทน ทน 

    take up with  =  พยายามผกูมิตรดว้ย 
18. A  :  “Andy has been accepted by the University of  Michigan.” 

 B  :  “Great!  That must really be ………………….!” 

 1.  a lot of weight on him 

 2.  such a burden for him 

 3.  a release of his mind 

 4.  a load off of his mind 

 ตอบ  4 a load off of his mind 

 เหตุผล  เอ   :  “แอนด้ีไดรั้บการรับเขา้เรียนท่ีมหาวทิยาลยัมิชิแกนแลว้ล่ะ” 
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    บี   :   “วเิศษเลย นัน่จะตอ้งเป็น .........................อยา่งแน่นอน!” 
    เติมคาํสาํนวนลงไปในช่องวา่ง คือ a load off his mind วา่ ยกภูเขาออกจากอก คือ  
    ความโล่งอก  

19. A  :  “I‟ve heard that you‟re going to change your job.” 

 B  :  “That‟s right.  The one I‟ve got now is really a …………………. .” 

   1.  narrow road    2.  high rise 

   3.  blind alley    4.  rough track 

 ตอบ  3 blind alley 

 เหตุผล เอ    :  “ผมไดข้่าววา่คุณกาํลงัจะเปล่ียนงานของคุณ” 

    บี    :  “ใช่เลยละ  งานท่ีทาํอยูต่อนน้ีมนัเป็น ......................... จริง ๆ” 

    คาํท่ีเติมลงในช่องวา่งเป็นสาํนวนท่ีเขา้กนัไดคื้อ blind alley  =  ทางตน้  ไม่มีทาง  
  กา้วหนา้ 

20. A  :  “Don‟t you think you‟re  working  too hard for the exam.” 

 B  :  “I have to.  If I don‟t pass tomorrow‟s examination, all my years of effort  

      will     …………………  .” 

 1.  flow into a river    2.  fly up into the sky 

 3.  walk away in the dark   4.  go down the drain 

 ตอบ  4 go down the drain 

 เหตุผล เอ   :  “คุณคิดไหมวา่คุณกาํลงัเรียนหนกัมากกบัการสอบ” 

                         บี   :  “ฉนัตอ้งทาํ  เพราะถา้ฉนัไม่ผา่นการสอบพรุ่งน้ี ความพยายามตลอดปีของฉนัจะ...........” 
    สาํนวนท่ีเติมลงในช่องวา่ง คือ go down the drain  คาํวา่ the drain หมายถึง ท่อระบายนํ้า 
    go down the drain หมายถึง สูญเปล่า       
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เจาะข้อสอบ ภาษาองักฤษ  ชุดที่ 1. 
 

  Direction  :  Choose the correct answer 

1. It‟s no use …………. to him.  He doesn‟t listen. 

 1.  to speak  2.  spoke  3.  speaking  4.  to speaking 

 

2. Eric‟s father ordered him ………. out late again. 

 1.  don‟t speak 2.  not to speak 3.  to not speak 4.  didn‟t speak 

 

3. Before Gregory arrived at the disco.  Hania ………..  . 

 1.  already left    2.  had already left 

 3.  had already left    4.  had left already 

 

4. If I ………. on holiday to Poland, I wouldn‟t have met Donata. 

 1.  didn‟t go  2. haven‟t gone 3.  hadn‟t gone 4.  go 

 

5. Please remember you ……… the test until the teacher tells you to. 

 1.  are not starting    2.  are not to start 

 3.  haven‟t started    4.  haven‟t starting 

 

6. I would like to go ……….. for my holiday next year. 

 1.  abroad  2.  outside  3.  foreign  4.  out 

 

7. Is ………… than her boyfriend? 

 1.  taller Sophie    2.  Sophie taller 

 3.  Sophie more tall    4.  more tall Sophie 

 

8. Sara wants to buy ………..  . 

 1.  a pink short pretty skirt   2.  a shirt short pink pretty 

 3.  a pretty short pink skirt   4.  a short pretty pink skirt 

 

9. I don‟t like pasta, and my wife doesn‟t ……..   . 

 1.  either  2.  too   3.  neither  4.  also 

 

10. You  ………. drive slowly through the village. 

 1.  must  2.  need  3.  want  4.  should to 

 

11. Look!  She …………  . 

 1.  is dancing very well   2.  has danced very well 

 3.  dances very well    4.  dances very many well 

 

12. That‟s my fancy car, ………. you saw yesterday. 

 1.  which of  2.  whose  3.  who  4.  which 

 

13. A   :  “I‟m …………. again!” 



คู่มือสอบภาค ก.ความรูค้วามสามารถทัว่ไปและกฏหมายทอ้งถิน่ 307 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 B :  “Yeah!  Because you eat a lot.” 

 1.  getting be thin    2.  getting thin 

 3.  getting be fat    4.  getting fat 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. What position are they looking for? 

 1.  a secretary    2.  a director 

 3.  a manager     4.  an administration 

 

15. What is the meaning of CV? 

 1.  clip video     2.  curriculum vitae 

 3.  certificate vocation   4.  camping vacation‟ 

 

16. Who among these applicants suit the position? 

 1.  Mary is 24 years, 2 years experience, very good in English. 

 2.  Sara can use MS Office, and speak English fluently, finished Science degree. 

 3.  Candace is 26 years, used to be secretary, can speak English very well. 

 4.  Jane has a child, undergraduate degree in secretary. 

 

17. Mr. Brian called to find out  where  was the meeting being held. 

 
    1.      2.  3.       4. 

18. Mr. Jacob is one in our best guests for the party next month. 

         1.       2.          3.      4. 

 

19. a.  Then, receive change 

 b.  Wait to get drink from the machine 

 c.  Next, press the number of the drink that you want 

 d.  First, insert the coin 

 1.  d.-b.-c.-a.  2. d.-c.-b.-a.  3.  b.-c.-d.-a. 4. b.-d.-a.-c. 

 

20. We are so sad because our grandfather just passed away. 

 1.  sick   2.  die   3.  ill   4.  lost 

 

21. John :  “Good morning, Mark.  I have a good news for you.” 

 Mark :  “What‟s that? 

 John :  “The meeting is put off next week.” 

Wanted  :  Secretary 

  Famous law firm is looking for a secretary to the director 

   Female 25-30 years, Single 

  Education requirements include an undergraduate degree in 

administration secretary or relate4d field 

  Good command of spoken in English and Computer skills 

Send your CV to recruitment 

Email: iff.rec@hotmail.com 
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 What does “put off”  mean? 

 1.  cancel  2.  finish  3.  postpone  4.  stop 

 

22. I can‟t find my mobile phone anywhere.   I …....... it at the cinema. 

 1.  must have left    2.  must be leaving 

 3.  must leave    4.  must to leave 

 

23. Josephine was a bright, _______ and cheerful. 

 1.  lively  2.  alive  3.  live  4.  life 

 

24. Host :  “Have a biscuit.” 

 Guest:   Thank you.  “________.” 

 1.  I‟ve had it, no more   2.  I‟ve already had one 

 3.  I haven‟t had already   4.  I haven‟t had any 

 

25. I think the sleeves of this shirt are too long.  You  should _____ them. 

 1.  short  2.  shorts  3.  has shorten 4.  shorten 

 

26. George ________ on the ground.  He was out of breath because he had  

 been running. 

 1.  sits   2.  sat   3.  was sitting 4.  had to sit 

 

27. Last week, I went to Spain with a friend of ______.  It is a beautiful  

 city in Europe.  Come and look at some photographs. 

 1.  my   2.  I   3.  me  4.  mine 

 

28. A   :  “How do you like your drink?” 

 B   :  “The _______, the________ . “ 

 1.  better/colder    2.  colder/best 

 3.  strongest/best    4.  stronger/better 

29. Choose the sentence which is grammatically correct. 

 1.  Her new classmates knew no Latin. 

 2.  Her new classmate knew any Latin. 

 3.  His new classmate know some Latin. 

 4.  His classmates know Latin language. 

30. The traffic has been heavy since it started raining, so we ______ late. 

 1.  have  2.  were  3.  are going to be    4.  would be 

31. Indonesia was the ____affected country by Tsunami in the year 2004. 

 1.  much of severely    2.  a lot severely 

 3.  too severely    4.  most severely 

32. Jim needs your advice because he ____ of investing in a new complex. 

 1.  think  2.  thinks  3.  thinking  4.  is thinking 

33. ______water we drank last night had _____chlorine in ______. 

 1.  The/ no / there    2.  The/ a / it 

 3.  A / the / it     4.  The / a lot of / it 
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34. I commute to work _____train, but my brother always goes to work  

 ______his own car. 

 1.  by / by  2.  on / by  3.  by / in  4.  by / on 

 

35. You won‟t go to the party if I tell you not to, ______. 

 1.  really?  2.  please?  3.  will you ?    4.  don‟t you? 

 

36. They told us that their house ______ the day before. 

 1.  rob      2.  was robbed  

 3.  being robbed    4.  had been robbed 

37. He couldn‟t keep himself ______falling______ the wall. 

 1.  on / from  2.  of / from   3.  from / off      4.  without / from 

 

38. Paul    :   “Is that Jane‟s?” 

 Tom     :    “_________. “ 

 1.  Yes, it is     2.  Yes, that is 

 3.  Yes, it is her    4.  No, that is John 

 

39. Do as I ______you. If you have any problem, ask Jenny when she___. 

 1.  tell / come    2.  have told / comes 

 3.  telling / comes    4.  tell / will come 

 

40. Nowadays, many teenagers spend _____computer games than other  

 activities. 

 1.  time playing    2.  more playing time 

 3.  more time to play   4.  more time playing 

 

41. A     :  “Would you like these pink flowers?” 

 B     :  “Yes, please give me _________.” 

 1.  a pink one  2.  the pink ones 3.  some     4.  the pink one 

 

42. Choose the sentence which is grammatically correct. 

 1.  There is some thing in the refrigerator, isn‟t it? 

 2.  There is something in the refrigerator, isn‟t it? 

 3.  There is anything in the refrigerator, isn‟t there? 

 4.  There is nothing in the refrigerator, is there? 

 

43. We have _____make of car, but _____is different from ______. 

 1.  the same / ours / mine    

 2.  the same / yours / mine 

 3.  better / your / hers    

 4.  similar / mine / your 

 

44. Jason    :   “ ________” 

 Anna    :   “It‟s a little windy outside.” 

 1.  How is the weather like?  2.  How does the weather look like? 
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 3.  What‟s the weather like today?  4.  What kind of weather is it? 

 

45. ______I ask _______ for the car? 

 1.  May / how many you paid  2.  May / how much you have paid 

 3.  Might / how much did you pay  4.  May / how many did you paid 

 

46. A    :   “Have you seen that movie? 

 B    :   “Yes, I have.” 

 A    :   “That was not a very good film, ______? 

 1.  was it  2.  was that  3.  wasn‟t it  4.  haven‟t you 

 

47. A box of candies ______carefully before it is mailed. Otherwise, the  

 post office won‟t send it. 

 1.  has wrapped    2.  have to wrap 

 3.  is being wrap    4.  has to be  wrapped 

 

48. Liz    :   “Hello, Ann.  Is Daniel there?” 

 Ann  :    “No, I‟m afraid he ______out” 

 Liz    :    “When exactly _________? 

 Ann  :    “About fifteen minutes ago.” 

 1.  goes / does he leave   2.  went / has he left 

 3.  has gone / did he leave   4.  is going / is he leaving 

 

49. I sat down, _____to remain ______ . 

 1.  to hope / to unnoticed   2.  hope / unnoticed 

 3.  hoping / unnoticed   4.  hoped / unnoticed 

 

50. Paula   :  “George is at the library!” 

 Clara   :   “Great!  I‟m glad _________ . 

 1.  to know that    2.  that‟s very kind of you 

 3.  you‟re doing fine    4.  that‟s not bad 

 

51. Amy     :   “Can we find a parking space?” 

 Vic       :   “ ____________” 

 1.  What for?     2.  Not at all.  

 3.  Yes, please    4.  I hope so. 

 

52. I can eat what I want, but I never _______ weight. 

 1.  get   2.  put on  3.  lift  a  4.  lose 

 

53. Would you ________$7,000,000 to appear nude in a magazine? 

 1.  turn down  2.  turn up  3.  turn over  4.  turn off 

54. We are looking for an apartment that will be ______ for rent because  

 we need to move in just two weeks. 

 1.  occupied     2.  available   

 3.  current     4.  inhabited 
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55. Jane    :   “Laura!  Laura!  Don‟t you remember me?” 

 A woman :   “Excuse me!  Do I know you?” 

 Jane  :   “Oh, I‟m sorry. ______? 

 1.  It was you     2.  I‟m kidding 

 3.  I mistook you for my friend  4.  That‟s alright 

 

56. Bats are the only ______that can fly in fact, it‟s the only way they can  

 move about and get their food.  Unlike birds, their feet do not allow  them to 

 walk. 

 1.  animals  2.  mammals  3.  birds  4.  creatures 

 

57. Prakorn :  “Wow! I think that lady is crazy.  She slammed the  windshield   

 of her brand new car after being rejected by the car company to give her a refund  for 

 this malfunctioning car.” 

 Thani  :  “But I think __________. “ 

 1.  It‟s worth it    2.  she‟s in good shape 

 3.  that‟s very kind of her   4.  she‟s had enough 

 

58. The fight at the bar was caused by some _____between two hot- 

 tempered party-goers. 

 1.  firefighters    2.  generosity  

 3.  ambition     4.  misunderstanding 

 

59. Dr. Pornthip needed information about the ______ of each dead body  

 so that she could  tell who they were. 

 1.  signature  2.  specialties  3.  emotion  4.  identity 

 

60. Tukta    :  “Do you think Leonardo Decaprio will win an Oscar for the  

 Best Actor this year? 

 Jeab     :   “ __________” 

 1.  It depends     2.  Not at all 

 3.  Yes, please    4.  Give my best wishes to him 

 

61. There is ______ for air force cadets that they must return to the  

 academy by 8 p.m. on Sundays. 

 1.  a law     2.  flexible rules 

 3.  disciplines     4.  an obligation 

 

62. A    :  “Ben seems to have lost a lot of weight lately?” 

 B    :   “Yes, he has been training hard as a player for the Rugby Union.” 

 What has Ben been doing? 

 1.  Working too hard.   2.  Going on diet. 

 3.  Getting a lot of exercises.  4.  Traveling a lot. 
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63. Julia   :  “Let‟s go to the movie now.” 

 Nicole :   “I‟d love to, but I have to do my homework.   

        How about tomorrow night?” 

 Which is correct? 

 1.  Nicole must finish her homework before going to the movie 

 2.  Nicole doesn‟t want to go out. 

 3.  Nicole can‟t help going to the movie with Julia. 

 4.  Nicole can‟t go to the movie tonight. 

 

ค าเฉลย 

1. เฉลยขอ้ 3. speaking 

 เหตุผล  to be no use + Ving เสมอ  จึงตอบ speaking 

   no use เป็นสาํนวน หมายถึง ไม่มีประโยชน์ 

2. เฉลยขอ้ 2. not to speak 

   ท่ีโจทยมี์กริยา order ท่ีมีกรรมมารับแลว้ตอบดว้ย infinitive มี to ตาม และ 

   ถา้มีปฏิเสธคือ not ใหเ้อา not ไวห้นา้ to จึงเป็น not to speak 

3. เฉลยขอ้ 3. had already left 

 เหตุผล  ประโยคเป็น 2 เหตุการณ์จะใหม้าแลว้ส่วนหน่ึงคือ กริยาช่องท่ี 2 arrived เป็น  
   Past Simple Tense อีกเหตุการณ์หน่ึงเกิดก่อนใช ้Past Perfect    

 Tense = had Verb3 และ already วางไวต้รงกลางระหวา่ง had กบั    

 verb3  หรือดูสูตรการเช่ือม 2 เหตุการณ์ท่ีมี before, when, after 

 

    1.  Before +  S  +  V2   ,  S  +  had V3 

    2.  When  +  S   +  V2  ,  S  +  had V3 

    3.  After   +  S   + had V3  ,  S  +  V2 

 

4. เฉลยขอ้ 3. hadn‟t gone 

 เหตุผล  ดูสูตรการใช ้If-clause อยา่พลาดไม่ยากเลย 

 

   1.   If   +  S  +  V1   ,  S  +  will/shall/can  +  V1 

   2.  If    +  S  +  V2  ,   S  +  would/could    +  V1 

   3.  If    +  S   + hadV3  ,  S  +  would have V3 

 

   ในโจทยใ์หม้าแลว้คือ wouldn‟t have met ตรงกบัสูตรท่ี3 ตอบส่วนหนา้เป็น  
   hadV3 = hadn‟t gone 

 

5. เฉลยขอ้ 2. are not to start 

 เหตุผล  ประโยคเป็นเชิงคาํสั่ง ขอร้อง ใช ้verb to be + V1 ใชเ้ป็นคาํสั่งวา่ตอ้ง... แต่ถา้ 
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   ตอ้งไม่....ก็ใส่ not เขา้ไป วา่ ตอ้งไม่.....(เร่ิม) ใช ้are not to start ส่วนตวั  
   เลือกท่ี 1 เป็นแสดงกาํลงักระทาํไม่ได ้และ haven‟t started ก็ไม่ไดเ้ช่นกนั ให้ 
   สังเกตคาํเช่ือม until และส่วนหลงัใหก้ริยาช่องท่ี 1 คือ tells มาแลว้ แสดงวา่อีก 
   ส่วนน่าจะเป็น Present Simple หรือ Future ก็ได ้

6. เฉลยขอ้ 1 abroad 

 เหตุผล  ท่ีประโยคมีกริยา go เขา้กบั abroad รวมกนั go abroad ไปต่างประเทศ 

7. เฉลยขอ้ 2. Sophie taller 

   จากประโยคมี than แสดงวา่ตอ้งใชข้ั้นกวา่ คุณศพัท ์tall จะตอ้งผนัเป็น taller  

   ใส่ more นาํหนา้ไม่ถูกตอ้ง  และเรียงก็ตอ้งยกประธานข้ึนก่อน วา่ Sophie is  

   taller than her boyfriend.  ทาํเป็นประโยคคาํถามก็ยก Is ไวห้นา้   

   Sophie 

8. เฉลยขอ้ 3 a pretty short pink skirt 

 เหตุผล  เป็นการเรียงคุณศพัท ์เม่ือมีคุณศพัทห์ลายตวัมาขยายคาํนาม ใหเ้รียงลาํดบัดงัน้ี 

    

บอกปริมาณ ตวัเลข คุณภาพ ขนาด/รูปร่าง สี คาํนามหลกั 

a, the, this  one, 

three 
beautiful, 

pretty 
short, tall, 

long 
pink skirt 

 

9. เฉลยขอ้ 1 either 

 เหตุผล  ประโยคระบุวา่ไม่ชอบและส่วนหลงัก็ไม่ชอบเช่นกนั คือปฏิเสธไม่ทั้งสอง  
   เหมือนกนัใช ้either แต่ถา้แสดงบอกเล่าวา่ชอบเหมือนกนัใช ้too เช่น I like  

   pasta  and my wife does too.  

10. เฉลยขอ้ 1 must 

 เหตุผล  เป็นเร่ืองกริยาช่วย must แสดงคาํสั่งวา่ “ตอ้ง” ก็คือ must + V1= must  

   drive slowly  ส่วนกริยา should ตอ้งไม่มี to ตาม และ need/want ก็ไม่  
   ถูกตอ้ง 

11. เฉลยขอ้ 1 is dancing very well 

 เหตุผล  ใช ้Present Continuous Tense = is dancing เพราะจากกริยา  
   Look! (ดูซิ) ข้ึนตน้เป็นกริยาแสดงอุทาน แสดงเหตุการณ์ไดก้าํลงัเกิดข้ึนในขณะท่ี 
   พดู  

12. เฉลยขอ้ 4 which 

 เหตุผล  เป็นประพนัธ์สรรพนามท่ีใชแ้ทนคาํนามท่ีอยูข่า้งหนา้ ให้สังเกตคาํนามท่ีอยูข่า้งหนา้ 

   who – ใชแ้ทนคน และ who + verb 

   whose – แสดงความเป็นเจา้ของ และ whose + คาํนาม 
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   which –  ใชแ้ทนส่ิงของ  
   สาํหรับขอ้น้ีมีคาํนามคือ my fancy car (รถ) แทนส่ิงของคือ which 

13. เฉลยขอ้ 4. getting fat 

 เหตุผล  จากคาํพดูของบี ทาํใหเ้รารู้วา่ เอ กินเยอะ แสดงวา่ตอ้งอว้นข้ึน 

   กริยา get + คุณศพัท ์ไดเ้ลย  getting fat  =  กาํลงัอว้น 

14. เฉลยขอ้ 1. a secretary 

 เหตุผล  คาํถามถามวา่ พวกเขากาํลงัตอ้งการตาํแหน่งอะไร 

   คาํตอบอยูท่ี่บรรทดัแรกเลยค่ะ คือ secretary = เลขานุการ 

15. เฉลยขอ้ 2 curriculum vitae 

 เหตุผล  คาํวา่ CV ยอ่มาจาก curriculum vitae หมายถึง ประวติัส่วนตวั ท่ีเรามกั 

   เรียกกนัวา่ resume หรือ CV เหมือนกนั 

16. เฉลยขอ้ 3 Candace is 26 years, used to be secretary, can speak  

   English every well. โจทยถ์ามวา่ผูส้มคัรคนไหนท่ีเหมาะสาํหรับตาํแหน่งน้ี  
   ใหเ้ราเลือก เหมาะท่ีสุดคือตวัเลือกท่ี 3 เพราะมีประสบการณ์เคยทาํงานเป็นเลขามา 
   ก่อน 

17. เฉลยขอ้ 3 was the meeting 

 เหตุผล  เป็นประโยคความซอ้นของ 2 ประโยคเม่ือนาํมารวมกนัก็ตอ้งเรียงเป็นลาํดบัดงัน้ี 

   Mr. Brian called to find out where the meeting was being  

   held. 

18. เฉลยขอ้ 2 in 

 เหตุผล  จากประโยคมี Mr. Jacob เป็นหน่ึงในบรรดา...... 
   แต่การใชเ้ราใช ้one of + นามพหูพจน์ ไม่ใช ้in 

19. เฉลยขอ้ 2 d.-c.-b.-a. 

 เหตุผล  การเรียงท่ีถูกตอ้งคือ d. มาก่อนจากท่ีเราเห็นคาํวา่ first ประการแรก แลว้ตาม 
   ดว้ย Next ถดัไป แลว้คอย Wait รับเคร่ืองด่ืมท่ีเรากดเลือก เม่ือออกมาแลว้ก็จะ 
   ไดรั้บเงินทอนตามมาเป็นขั้นตอนสุดทา้ย จากประโยคเป็นลาํดบัของการกดเคร่ือง 
   อตัโนมติัซ้ือเคร่ืองด่ืมตามตูท่ี้วางทัว่ไป 

20. เฉลยขอ้ 2 die 

 เหตุผล  คาํวา่ passed away  = die  =  ตาย 

21. เฉลยขอ้ 3 postpone 

 เหตุผล  คาํวา่ put off  =  postpone  =  เล่ือนออกไป 

22. เฉลยขอ้ 1 must have left 

 เหตุผล  must จะไม่มี to ตาม และใช ้must have V3 แสดงการคาดคะเนเหตุการณ์ 
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   ท่ีมัน่ใจวา่ไดเ้กิดข้ึนในอดีต 

23. เฉลยขอ้  1 lively 

 เหตุผล  สังเกตคาํท่ีอยูข่า้งหนา้คือ bright และขา้งหลงัเป็น cheerful เป็นคาํคุณศพัท ์ 
   ลกัษณะคาํท่ีใหเ้ติมก็ตอ้งเป็นคาํคุณศพัทค์ลอ้ยตามกนัและใชเ้ก่ียวกบัความรู้สึกก็คือ  
   lively หมายถึง มีชีวติชีวา บ่งบอกถึงลกัษณะ ส่วนคาํวา่ alive หมายถึง ยงัมี  
   ชีวติอยู ่ live  หมายถึง สด มีชีวติ 

24. เฉลยขอ้ 2 I‟ve already had one 

 เหตุผล  เจา้บา้นเชิญชวนใหท้านขนม  แขกท่ีมาก็แสดงความขอบคุณ และปฏิเสธ วา่ “ผม 

   ทานขนมมาเรียบร้อยแลว้” ซ่ึงคาํพดูท่ีสุภาพก็คือ I‟ve already had one คาํ 
   วา่ one หมายถึง biscuit  ส่วนตวัเลือกอ่ืนเช่นใช ้no more ไม่สุภาพ 

25. เฉลยขอ้  4 shorten 

 เหตุผล  กริยาช่วย should ตามดว้ยกริยาช่องท่ี 1 เสมอ ฉะนั้นหาคาํกริยาค่ะ ก็คือ 

   short (adj.)  shorts (n) = กางเกงขาสั้น 

   shorten เติม –en เป็นคาํกริยาค่ะ ทาํใหส้ั้น 

26. เฉลยขอ้  4 had to sit 

 เหตุผล  ใชก้ริยา had to + V1 แสดงถึง “จาํเป็นตอ้ง” นัง่ เพราะเขา was out of  

   breath หมายถึง หายใจไม่ออก ทาํใหต้อ้งนัง่ 

27. เฉลยขอ้  4 mine 

 เหตุผล  สรรพนามท่ีแสดงความเป็นเจา้ของ I เป็นประธาน  me เป็นรูปกรรม มกัวางไว ้

   หลงักริยา ส่วน my แสดงความเป็นเจา้ของท่ีมีคาํนามตามหลงัเสมอ และ mine  
   (มาจาก my + คาํนาม) แต่ mine แสดงความเป็นเจา้ของเหมือนกนัแต่จะไม่มี 

   คาํนามตามหลงั สาํหรับขอ้น้ี a friend of mine ใช ้mine เพราะไม่มีคาํนาม 
   อยูข่า้งหลงั 

28. เฉลยขอ้  4 stronger / better 

 เหตุผล  ใช ้the + ขั้นกวา่ ..... , the + ขั้นกวา่ แสดงถึง ยิง่..........ก็ยิง่.......เท่านั้น ขนาน 

   กนั สาํหรับขอ้น้ียิง่แรง ยิง่ดี 

29. เฉลยขอ้  1 Her new classmates knew no Latin. 

 เหตุผล  1.  ถูกตอ้งเพราะเรียงประธานกริยาช่องท่ี2 และ no + คาํนาม  
   2.  any ไม่ใชใ้นประโยคบอกเล่า 
   3.  ประธานเอกพจน์ กริยา know ตอ้งมี s 

   4.  มี language ต่อทา้ย Latin ตอ้งมี the นาํหนา้ท่ีถูกคือ the Latin  

   language 
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30. เฉลยขอ้  3 are going to be 

 เหตุผล  ประโยคส่วนหนา้เป็น Present Perfect (has been ) แสดงวา่ไดเ้กิด 

   เหตุการณ์ต่อเน่ืองอยู ่อีกส่วนก็ใชใ้นรูปปัจจุบนัท่ีแสดงผลท่ีแน่นอน ก็แสดงในรูป 
   ของอนาคตไดโ้ดยใช ้are going to + V1 

31. เฉลยขอ้  4 most severely   

 เหตุผล  คาํท่ีใหเ้ติมในช่องวา่งตอ้งการคาํ adv. ท่ีทาํหนา้ท่ีขยายกริยา affected คือ  
   severely และมี the ใชข้ั้นสุดคือ most  

32. เฉลยขอ้  4 is thinking 

 เหตุผล  ดูจากกริยาขา้งหนา้ใหม้าคือ needs เป็นปัจจุบนั แสดงวา่คาํท่ีใหเ้ติมนั้นก็ตอ้งเป็น 

   ปัจจุบนัไปดว้ยคงเหลือ thinks และ is thinking คาํท่ีใหเ้ติมนั้นแสดงถึงกาํลงั 
   คิดกระทาํการในขณะนั้นคือ is thinking 

33. เฉลยขอ้ 4 The / a lot of / it 

 เหตุผล  ใช ้the นาํหนา้ water ไดเ้พราะมีวลีท่ีวา่ we drank last night เป็นการ 

   ช้ีเฉพาะเจาะจง  และ a lot of + คาํนามนบัไม่ได ้และใชส้รรพนาม it แทน   
   water 

34. เฉลยขอ้ 3 by / in 

 เหตุผล  การเดินทางใชบุ้รพบท by นาํหนา้ เช่น by train, by taxi และกลุ่มคาํใช ้in  

   คือ in his own car 

35. เฉลยขอ้  3 will you? 

 เหตุผล  เป็นส่วนทา้ยเรียกวา่ Question tag ใหดู้อนุประโยคหลกัคือขา้งหนา้ You  

   won‟t ส่วน tag ตอบเป็นบอกเล่าคือ will you 

36. เฉลยขอ้  4 had been robbed 

 เหตุผล  เราเห็นคาํวา่ told us that แสดงวา่เป็นประโยค indirect speech เอา 
   คาํพดูมาเล่าอีกทีหน่ึง และประธานเป็นส่ิงของ (their house) ก็ตอ้งใชรู้ป   

   passive voice คือถูกกระทาํ (ถูกปลน้) จาก Past Perfect เป็นถูกกระทาํ  
   คือ had been robbed the day before 

37. เฉลยขอ้  3 from/off 

 เหตุผล  กริยา keep …….from  หมายถึง ป้องกนัไม่ใหเ้กิด และตามดว้ย + Ving คือ  
   falling กริยา fall off หมายถึง ตกลงมา  ฉะนั้นความหมาย keep himself  

   from falling off the wall = กนัไม่ใหต้วัเขาตกลงมาจากกาํแพง 

38. เฉลยขอ้ 1 Yes, it is. 

 เหตุผล  คนถามถามวา่ “นัน่แจนหรือเปล่า?” 
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   คนตอบรับวา่ “ใชฉ้นัเอง” เราใช ้Yes, it is.  ไม่ใชต้อ้ง that หรือ her 

39. เฉลยขอ้  2 have told/ comes 

 เหตุผล  ดูส่วนหลงัก่อนนะค่ะ วา่เป็นประโยค If- clause 

   If  S  +  V1   ,  S  +  V1  ฉะนัน่ใหม้า have (V1) ตอบส่วนหลงั V1 =  

   comes กริยารูปเอกพจน์ตามประธานเอกพจน์  ส่วนประโยคขา้งหนา้หลงัประธาน  
   I จะใช ้telling เลยไม่ถูกค่ะ ฉะนั้นท่ีถูกตอ้งกริยาสมบูรณ์ครบคือ have told 

40. เฉลยขอ้  4 more time playing 

 เหตุผล  เห็น than แสดงวา่ตอ้งใชข้ั้นกวา่ ก็ตอ้งมี more และกริยา spend + Ving 

41. เฉลยขอ้  3 some 

 เหตุผล  เราตอ้งใชค้าํสรรพนามท่ีแทนคาํนามท่ีกล่าวคร้ังแรกคือ these pink flowers  

   สามารถใช ้some แทนคาํนามพหูพจน์ไดเ้ลย  

42. เฉลยขอ้  4 There is nothing in the refrigerator, is there? 

 เหตุผล  เป็นประโยคการใช ้tag ท่ีถูกตอ้งคือ ประโยคส่วนหนา้มี nothing ในเชิงปฏิเสธ 

   แลว้ ฉะนั้นส่วน tag ทาํเป็นบอกเล่าคือ is และข้ึนตน้ดว้ย there ทาํ tag ก็ใช ้ 
   there ตวัเดิม 

43. เฉลยขอ้  2 the same / yours / mine 

 เหตุผล  กลุ่มคาํ the same make of car  หมายถึง รถยีห่อ้เดียวกนั 

   และคาํสรรพนามท่ีแสดงความเป็นเจา้ของท่ีไม่มีคาํนามตามหลงัคือ yours (ละมา 
   จาก your car) แตกต่างไปจากของฉนั  (mine  =  my car) 

44. เฉลยขอ้  3 What is the weather like today? 

 เหตุผล  ผูต้อบตอบเก่ียวกบัดินฟ้าอากาศ แสดงวา่ผูถ้ามวา่ สภาพอากาศเป็นอยา่งไร  ตรง 

   กบัคาํถามท่ีถูกตอ้งในตวัเลือกท่ี 3 

45. เฉลยขอ้  2 May / how much you have paid 

 เหตุผล  การถามท่ีสุภาพใช ้May I ask และต่อจากตรงน้ีตอ้งเรียงใหเ้ป็นบอกเล่าคือ  
   ประธาน + กริยา ไม่ตอ้งยก have หรือ did ไวห้นา้ you อีก 

46. เฉลยขอ้  1 was it 

 เหตุผล  เป็นการตอบส่วน tag จากประโยคขา้งหนา้วา่ That was not ทาํเป็นบอกเล่า 
   คือ was และข้ึนตน้ดว้ย That/This ใชส้รรพนามวา่ it 
47. เฉลยขอ้  4 has to be wrapped 

 เหตุผล  กริยาผนัตาม A box คาํนามธรรมดา กริยาตอบเป็นเอกพจน์คือ has และใชรู้ป  
   passive voice เพราะประธานเป็นส่ิงของ (A box of candies) ตอ้งถูกห่อ  
   ใชโ้ครงสร้าง has to be + V3  ไม่ใชรู้ป ing 
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48. เฉลยขอ้  3  has gone / did he leave  

 เหตุผล  แอนตอบคาํถามของริซ วา่ Daniel คงออกไปขา้งนอกแลว้ ใช ้Present  

   Perfect = has gone แลว้ริซ ถามต่อวา่ ออกไปก่ีโมง เป็นการในอดีตใช ้ 
   Past Simple วา่ did her leave? 

49. เฉลยขอ้  3 hoping / unnoticed  

 เหตุผล  กริยา remain + adj.  ฉะนั้น notice เป็นคาํกริยา ตอ้งเติม –ed เป็น 

   คุณศพัท ์= unnoticed  และส่วนหนา้ใช ้hoping เป็นการคาดหวงั 

50. เฉลยขอ้  1 I am glad to know that 

 เหตุผล  คาร์ล่า ตอบรับดีใจท่ีไดรั้บทราบอยา่งนั้น เป็นคาํตอบท่ีถูกตอ้ง ส่วน 

   2.  That‟s very kind of you.  =  เป็นการแสดงขอบคุณท่ีผูอ่ื้นไดท้าํใหเ้รา 

   3.  You‟re doing fine  =  คุณทาํไดดี้ เป็นการชม 

   4.  that‟s not bad  =  ก็ไม่เลวนะ 

51. เฉลยขอ้  4 I hope so 

 เหตุผล  ผูพ้ดูคนแรกถามวา่ “เราจะหาท่ีจอดรถไดไ้หมนะ?” คนตอบ ก็ควรแสดงความ 

   คาดหวงั “คงไดน่้า”  ตรงกบัคาํวา่ I hope so = ผมหวงัวา่คงจะเป็นเช่นนั้น (หา 
   ไดน้ะ) ส่วน 

   1.  what for?  =  ทาํไม   

   2.  Not at all =  ไม่เป็นไร  ใชต้อบเม่ือมีคนขอบคุณเรา 

   3.  Yes, please  =  ไดค้่ะ  ตอบรับเม่ือมีผูเ้สนอท่ีจะทาํอะไรใหเ้รา 

52. เฉลยขอ้  2 put on weight 

 เหตุผล  ใชส้าํนวน put on weight  =  นํ้าหนกัข้ึน ส่วน 

      lose   weight     =  ลดนํ้ าหนกั 

53. เฉลยขอ้  1 turn down 

 เหตุผล  turn down  =  refuse  =  ตอบปฏิเสธ เงิน 7 ลา้นดอลลาร์ 
   turn up =  เพิ่มจาํนวน 

   turn over =  ส่งมอบ 

   turn off =  ปิด 

54. เฉลยขอ้ 2 available 

 เหตุผล  available   =  วา่งอยู ่ จากโจทยม์องหาหอ้งวา่งใหเ้ช่า 
   occupied =  ใชอ้ยู ่ไม่วา่ง 
   current =    กระแส ปัจจุบนั 
   located =    ตั้งอยู ่
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55. เฉลยขอ้  3 I mistook you for my friend 

 เหตุผล  แจน เรียก ลอร์ร่า แต่ผูห้ญิงก็ตอบวา่ ขอโทษนะ เรารู้จกักนัเหรอ  แลว้แจนก็ขอ 

   โทษในการทกัคนผิด ก็ตอ้งพูดวา่  I mistook you for my friend   
   หมายถึง ฉนัเขา้ใจผดิคิดวา่คุณเป็นเพื่อนของฉนั ส่วนตวัเลือกอ่ืน  I‟m kidding  
   หมายถึง ฉนักาํลงัลอ้เล่น  
56. เฉลยขอ้  2 mammal 

 เหตุผล  จากประโยคพดูถึง Bats คือคา้งคาวเป็นประเภทสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม  
   (mammals) ส่วนคาํอ่ืน creatures หมายถึง สัตวโ์ลกทัว่ไป 

57. เฉลยขอ้  1 It is worth it.   

 เหตุผล  เป็นการสนทนาระหวา่งปกรณ์กบัธานี โดยปกรณ์วิจารณ์วา่ ผูห้ญิงคนนั้นคงเป็นบา้ 

   ไปแลว้ เธอไปทุบกระจกหนา้รถคนัใหม่ของเธอหลงัจากท่ีบริษทัขายรถปฏิเสธคืน 

   เงินรถท่ีทาํงานผิดปกติของเธอ” แต่ธานีก็ตอบวา่ “แต่ผมคิดวา่ It‟s worth it  
   หมายถึง คุม้ค่านะ”  
58. เฉลยขอ้ 4 misunderstanding 

 เหตุผล  คาํศพัทท่ี์เหมาะสมในการคาํลงในช่องวา่ง  “ชกต่อยข้ึนท่ีร้านอาหารเกิดข้ึนจากการ 

   เขา้ใจผดิระหวา่งคนท่ีไปงานเล้ียงอารมณ์ร้อนทั้ง 2 ฝ่าย”      

   misunderstanding หมายถึง ความเขา้ใจผดิ  ส่วนคาํอ่ืน firefighter  =    
   นกัดบัเพลิง  generosity  =  ความใจกวา้ง    ambition  =  ความทะเยอทะยาน 

59. เฉลยขอ้  4 identity 

 เหตุผล  จากประโยคตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบับตัรประจาํตวั เราใชค้าํวา่ identity  หมายถึง  
   การแสดงตนของตวัเจา้ของ คือ บตัรประจาํตวัประชาชน 

60. เฉลยขอ้  1 It depends. 

 เหตุผล  ตุก๊ตา ถามวา่  “คุณคิดวา่ Leonardo Decaprio จะชนะรางวลัออสการ์เป็น 

   นกัแสดงยอดเยีย่มแห่งปีไหม?”  เจ๊ียบ ก็ตอ้งตอบวา่ ก็ไม่แน่นะ  ตรงกบัคาํวา่ It  
   depends.  ส่วนคาํอ่ืน 

   Not at all  =  ไม่เป็นไร ใชต้อบรับ Thank you 

   Yes, please  =  ใชต้อบรับ ค่ะ/ครับ 

   Give my best wished to him  =  ฝากความคิดถึง   

61. เฉลยขอ้  4 obligation 

 เหตุผล    คาํศพัท ์obligation  =  กฎระเบียบท่ีตอ้งกระทาํ  
   law  =  กฎหมาย 

   flexible rules  =  กฎท่ียดืหยุน่ได ้
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   discipline  =  ระเบียบ วนิยั 

62. เฉลยขอ้   Getting a lot of exercise 

 เหตุผล  เป็นการสนทนาวา่ Ben ดูนํ้าหนกัลด บีตอบวา่คงฝึกหนกัในดา้นกีฬา ฉะนั้น 

   คาํศพัทท่ี์ใชว้า่ Ben กาํลงัทาํอะไร ก็คง exercise ท่ีใชเ้ก่ียวขอ้งกบัศพัท ์  

   training ได ้

63. เฉลยขอ้  4 Nicole  can‟t go to the movie tonight. 

 เหตุผล  จูเลียร์ :  “เราไปดูหนงักนัไหม” 

   นิโคล :  “ก็ยากไปนะ แต่ฉนัตอ้งทาํการบา้น คืนพรุ่งน้ีดีไหม?” 

   ถามวา่ ขอ้ไหนถูกตอ้ง จากประโยคแสดงวา่นิโคลไปไม่ได ้= can‟t go 
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เจาะข้อสอบ ภาษาองักฤษ  ชุดที่ 2. 
Conversation 1  (บทสนทนา) 
 

 Operator :  Hello, The Best Center Company. 

 Mr.Ford :  Oh, hello, this is Mr. Ford, calling from Singapore. 

 Operator :  Yes, Mr. Peter, _______(1)_________? 

 Mr.Ford :  I‟d like to speak to Mrs. Cox, please. 

 Operator :  Fine,  _________(2)__________ . 

 Secretary:  Hello, ________(3)___________. 

 Mr.Ford :  Oh, hello.  This is Mr. Ford calling from Singapore.  May I speak to  

      Mrs. Cox, please. 

 Secretary:  Oh, ______(4)_______ .  She has the flu and she may not be  

     back in the office  till Monday.  I expect her assistant, Mr. Box, can  

    help.  I‟ll just see if he‟s in his office.  ______(5)______, please. 

 Mr.Ford :  Yes. 

 Secretary:  I‟m very sorry, he‟s out just now, _____(6)_____for him? 

 Mr. Ford :  Oh, yes, please.  Will you tell him I won‟t be arriving in Bangkok  

     until quite late this Saturday, at 1 a.m. local time.  And will Mrs.  

    Cox  still be able to meet me? 

 Secretary: Right. 

 Mr.Ford :  And also inform the Royal Hotel that I‟ll be arriving very late. 

 Secretary: ________(7)___________________. 

 Mr.Ford :  Oh, wonderful, thanks. _________(8)___________ . 

 Secretary:  Right, _______(9)_________, I‟ll give it to Mr. Box and I‟m sure  

     he‟ll be in touch with you. Thank you very much, Mr.Ford  

 Pete :  Thank you. 

 

1. 1.  Do you help me to   2.  Would you help me to 

 3.  Who do you want to speak to  4.  What do you need me to 

2. 1.  getting you through   2.  putting you on 

 3.  calling you back    4.  putting you through 

3. 1.  Hold on     2.  Can I help you? 

 3.  Just a moment.    4.  I‟m her secretary 

4. 1.  I‟ll just find out if Mrs. Cox available. 

 2.  I‟ll afraid Mrs. Cox is available. 

 3.  I‟ll afraid Mrs. Cox is in the other office. 

 4.  I‟m afraid Mrs. Cox is away. 

5. 1.  Hold on a moment   2.  I‟m so sorry 

 3.  I am looking for you   4.  Wait 

6. 1.  Could you mind if I go to his office, please? 

 2.  Can you ask him to call me today, please? 

 3.  Can I take a message for him? 

 4.  Can you speak with him, please? 

7. 1.  Unfortunately.    2.  Go ahead. 

 3.  Sure      4.  Uncertainly. 
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8. 1.  Could you please tell him if he comes back to the office? 

 2.  Could you please fax or phone me to confirm that this is possible? 

 3.  Could you please find Mr. Box? 

 4.  Could you please ask Mrs. Box to call me as soon as she comes back to the      

 office? 

 

9. 1.  I‟ll get to him    2.  I‟ll take the message 

 3.  I‟ll put him on    4.  I‟ll look up 

 

พนกังาน :  “สวสัดีค่ะ  บริษทัเดอะเบสทเ์ซ็นเตอร์ค่ะ” 

คุณฟอร์ด :  โอ ้สวสัดีครับ  ผมนายฟอร์ดครับ  โทรมาจากสิงคโ์ปร์ครับ 

พนกังาน :  ค่ะ คุณฟอร์ด คุณตอ้งการเรียนสายกบัใครค่ะ (1)? 

คุณฟอร์ด :  ผมขอเรียนสายกบัคุณคอ๊กซ์ ครับ 

พนกังาน :  ไดค้่ะ  ดิฉนัจะต่อสายใหน้ะคะ (2)? 
เลขานุการ :  สวสัดีค่ะ  มีอะไรใหช่้วยเหลือค่ะ (3)? 

คุณฟอร์ด :  โอ ้สวสัดีครับ ผมนายฟอร์ด โทรมาจากสิงคโ์ปร์ครับ ขอเรียนสายคุณคอ๊กซ์ครับ? 

เลขานุการ :  ออ้  ดิฉนัเกรงวา่คุณค๊อกไม่อยูค่่ะ (4)  เธอเป็นไขห้วดัใหญ่และอาจจะยงัไม่กลบัเขา้มา 
    ทาํงานจนกวา่จะถึงวนัจนัทร์ค่ะ  ดิฉนัคิดวา่ผูช่้วยของเธอ คุณบอ๊กซ์ สามารถช่วยท่าน 

     ได ้ดิฉนัจะดูให้วา่เขาอยูใ่นสาํนกังานหรือเปล่า รอสายสักครู่นะคะ (5) 
คุณฟอร์ด :  ครับ 

เลขานุการ :  ดิฉนัเสียใจดว้ยค่ะ เขาก็เพิ่งจะออกไปค่ะ  คุณจะฝากขอ้ความใหก้บัเขาไหม่ค่ะ (6)? 

คุณฟอร์ด :  ครับ คุณช่วยบอกเขาวา่ผมจะไม่มาถึงกรุงเทพ จนกวา่จะสายๆ ของวนัเสาร์น้ี เวลาบ่าย 

    โมงตามเวลาในประเทศ และคุณคอ๊กซ์จะยงัคงสามารถมาพบผมไดห้รือเปล่าครับ? 

เลขานุการ :  ไดค้่ะ (7) 
คุณฟอร์ด :  โอ ้วเิศษมากเลย ขอบคุณมาก คุณช่วยกรุณาแฟ๊กซ์หรือโทรศพัทแ์จง้ใหผ้มทราบเร่ืองน้ี 

     ไดไ้หมครับ?(8) 
เลขานุการ :  ไดค้่ะ  ดิฉนัจะนาํขอ้ความน้ี (9) ใหก้บัคุณบ็อกซ์และดิฉนัรับรองวา่เขาจะติดต่อคุณ  
     ขอบคุณมากค่ะ คุณฟอร์ด 

คุณฟอร์ด :  ขอบคุณครับ 
1.  ตอบ 3   2.  ตอบ 4   3. ตอบ 2 

4.  ตอบ  4   5.  ตอบ 1   6.  ตอบ 3 

7.  ตอบ 3   8.  ตอบ  2   9.  ตอบ 2   
Instruction  :  Choose the best answer 

 

1. At department store. 

 Sales  :  “ ________________” 
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 Customer :  “No, thanks.  I‟m just looking around. 

 1.  Don‟t you have small change? 

 2.  What o you think of it? 

 3.  Anything I can help you with? 

 4.  It‟ reasonable, isn‟t it? 

 ตอบขอ้ 3 

 เหตุผล  ท่ีหา้งสรรพสินคา้ 

   พนกังานขาย :  “__________” 

   ลูกคา้  :  ไม่ล่ะ ขอบคุณ ฉนัเพียงแต่แวะชมดูไปรอบ ๆ” 
   1.  คุณมีเงินใหแ้ลกไหมครับ?  2.  คุณคิดเก่ียวกบัมนัยงัไง? 

   3.  มีอะไรใหดิ้ฉนัช่วยเหลือไหมค่ะ? 4.  มนัราคาพอสมควรนะใช่ไหมครับ? 

   จากท่ีลูกคา้ตอบวา่แวะชมไปรอบ ๆ แสดงวา่พนกังานขายตอ้งถามวา่มีอะไรให้ 
   ช่วยเหลือไหม ตรงกบัคาํวา่ Anything I can help you with? เป็นการเสนอ 

   ความช่วยเหลือ 

2. A:  Good Morning, my name is Tina and I‟m the new secretary. 

 B:  ________________.  I‟m Chai.  Nice to meet you. 

 1.  How are you    2.  How are things? 

 3.  How do you do?    4.  How are you doing? 

 ตอบขอ้ 3 

 เหตุผล  เอ:   “อรุณสวสัด์ิค่ะ ดิฉนัช่ือ ทีน่า  และดิฉนัเป็นเลขานุการคนใหม่ 
   บี:   _________ ผมช่ือชยัครับ  ยนิดีท่ีไดรู้้จกัคุณครับ 

   ตวัเลือกท่ี 1,2,4 How are you? How are things?  How are you doing?  
   ลว้นอยูใ่นความหมายเดียวกนั ใชท้กัทายวา่ “สวสัดี” สาํหรับคนท่ีเรารู้จกัเขามา 
   ก่อนแลว้ ส่วนคาํวา่ How do you do?  สวสัดี ใชส้าํหรับคนท่ีเรายงัไม่เคยรู้จกั 
   เขามาก่อน เป็นการทกัทายคร้ังแรกกบัคนท่ีเราไม่รู้จกักนัมาก่อน เม่ือเราทกัเขาวา่  
   How do you do?  คนท่ีเราพดูดว้ยก็จะตอบกลบัวา่ How do you do?   
   เช่นกนัค่ะ 

3. A:  “Would you mind lending me a car?” 

 B:  “______________________” 

 1.  Yes, for tomorrow.   2.  Yes, I would be pleased to. 

 3.  No, I have to use it.   4.  No, not at all. 

 ตอบขอ้ 4  No, not at all. 

 เหตุผล  เอ:  “คุณจะรังเกียจไหมถา้จะใหดิ้ฉนัยมืรถของคุณ?” 

   บี:    “________________.” 

   การถามแบบ Would you mind ถา้เราตอบรับวา่เราไม่รังเกียจ คือใหเ้ขายมื เรา 
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   ตอ้งใชว้า่ No, not at all ไดค้รับ ไม่เป็นไร 

4. A:  _________(1)_________? 

 B:  T-O-N-Y. 

 1)  Can I call your name 

 2)  Could I have your name, please 

 3)  May I have your family name, please 

 4)  How do you spell your first name, please 

 ตอบขอ้ 4. 

 เหตุผล เอจะตอ้งบีวา่ ขอใหบี้สะกดช่ือของบีให้เอ เพราะบีสะกดช่ือตวัเองวา่ T-O-N-Y  

  1.  ผมขอเรียกช่ือของคุณไดไ้หม ไม่ไดใ้จความท่ีถูกตอ้ง 

  2.  ผมขอทราบช่ือของคุณครับ 

  3.  ผมขอทราบนามสกุลของคุณครับ 

  4.  คุณสะกดช่ือของคุณวา่ยงัไงครับ ถูกตอ้งเพราะบีไดส้ะกดช่ือของเขา 
5. A:  ________(5)_________? 

 B:   I am attending a business meeting. 

 1.  What do I do now 

 2.  When is your meeting 

 3.  What is the purpose of your visit 

 4.  Do you come here with your friend 

 ตอบขอ้ 3 

 เหตุผล เอจะตอ้งถามวา่อยา่งไร เพราะบีตอบวา่ผมกาํลงัจะเขา้ประชุมเก่ียวกบัธุรกิจ  แสดงวา่เอ 

  จะตอ้งถามวา่ บึกาํลงัจะทาํอะไร เช่นถามวา่ What are you doing? คุณกาํลงัทาํ  
 อะไร? ในตวัเลือกไม่มี มองหาท่ีใกลเ้คียง 

  1.  ผมทาํอะไรเวลาน้ี? 

  2.  คุณประชุมเม่ือไร 

  3.  คุณมาแวะท่ีน่ีมีวตัถุประสงคอ์ะไรหรือเปล่า      
  4.  คุณมาท่ีน่ีกบัเพื่อนของคุณหรือเปล่า 

 A:  Could I have a look at your passport, please? 

 B:  Here you are. 

  A:  _________(6)______do you intend to stay in Thailand? 

  B:  _________(7)______.  I have a flight to Malaysia in 5 hours. 

 

 6. 1.  When 

  2.  How long 

  3.  How many 

  4.  What time 

 

7. 1.  I‟m not sure 

 2.  I‟m in transit 
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 3.  How can I stay in Thailand 

 4.  I don‟t want to live in Thailand 

 เอ:   ผมขอดูพาสปอร์ตของคุณหน่อยครับ 

 บี:   น่ีครับ 

 เอ:   คุณตั้งใจอยูใ่นเมืองไทย_______(6)______? 

 บี:    _____(7)_______ ผมมีเท่ียวบินไปมาเลเซียใน 5 ชัว่โมงน้ี 

6. ตอบขอ้  2  คาํถามท่ีเอถาม จะถามวา่อยูเ่มืองไทยนานแค่ไหน การถามใช ้How long 

7. ตอบขอ้ 2 จากการถามวา่อยูน่านแค่ไหน บีก็ควรตอบเป็นเวลา เรามาดูตวัเลือกกนั ในตวัเลือกท่ี 1 วา่ผมไม่
แน่ใจ ไม่ถูกตอ้ง  ตวัเลือกท่ี 2  ผมอยูใ่นระหวา่งแวะพกัเคร่ือง (นัน่คือเคร่ืองบินอาจจะมาหยดุพกัสักระยะเวลาหน่ึง)  
ตวัเลือกท่ี 3  ผมจะพกัอยูใ่นเมืองไทยไดอ้ยา่งไร? ประโยคคาํถามน้ีไม่ไดป้ะติดปะต่อกบัประโยคต่อไป  ตวัเลือกท่ี 4  
ผมไม่ตอ้งการอยูใ่นประเทศไทย ก็เป็นประโยคท่ีไม่สมบูรณ์ไม่เขา้กบัประโยคท่ีพดูต่อมา  ฉะนั้นตวัเลือกท่ีถูกคือ 2  บี
ตอบวา่เขาอยูใ่นระหวา่งการแวะพกัเคร่ือง ซ่ึงอาจจะรอเคร่ืองบินเติมนํ้ามนั หรือให้ผูโ้ดยสารเปล่ียนเท่ียวบินก็แลว้แต่ 
เพราะประโยคต่อมาเขาบอกวา่เขามีเท่ียวบินไปมาเลเซียใน  5 ชัว่โมงน้ี   
 A:  What are you going to do here in Thailand? 

 B:  I am here for a holiday. 

 A:  _______(8)__________ ? 

 B:  I have a reservation at the Marriot Hotel. 

 A:  Thank you.  __________(9)_________. 

 

8. 1.   Where can I contact you 

 2.  Where do you want to go 

 3.  Where are you going to stay 

 4.  Do you like to stay at the hotel. 

 

9. 1.  You‟re welcome 

 2.  Have a good flight 

 3.  Have a good time in Thailand. 

 4.  You can stay longer as you can 

 

 เอ:   คุณมาทาํอะไรท่ีเมืองไทยครับ 

 บี:   ผมมาพกัร้อนท่ีน่ีครับ 

 เอ:  _________8)________ ? 

 บี:  ผมจองท่ีพกัท่ีโรงแรมมาริออทครับ 

 เอ:  ขอบคุณครับ 

8. ตอบขอ้3   เอจะตอ้งถามคาํถามอะไร เม่ือบีตอบวา่ผมจองท่ีพกัท่ีโรงแรมมาริออท   
  1.  ผมสามารถติดต่อคุณไดท่ี้ไหนครับ 

  2.  คุณตอ้งการไปท่ีไหนครับ 
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  3.  คุณกาํลงัจะไปพกัท่ีไหนครับ 

  4.  คุณชอบพกัอยูท่ี่โรงแรมหรือเปล่าครับ 

 เหตุผล คาํถามท่ีเอคือ คุณกาํลงัจะไปพกัท่ีไหน ผูต้อบจึงตอบเป็นสถานท่ีวา่ตวัเองไดจ้องท่ีพกัท่ีโรงแรม
  มาริออทแลว้ คือตวัเลือกท่ี 3  
9. ตอบขอ้ 3  

 เหตุผล เอเม่ือรู้วา่บีมีพกัท่ีโรงแรมแลว้ ก็แสดงความขอบคุณ พร้อมกบัอวยพรใหเ้ขาเท่ียวใหส้นุกใน
  เมืองไทย ตรงกบัตวัเลือกท่ี 3  Have a good time in Thailand.    

  1.  ยนิดีตอ้นรับ 

  2.  ขอใหเ้ดินทางโดยสวสัดิภาพ 

  3.  ขอใหเ้ท่ียวเมืองไทยใหส้นุก 

  4.  คุณสามารถอยูไ่ดน้านตราบเท่าท่ีคุณสามารถได ้

 

Conversation 

 

 Andy bought a shirt from a department store.  When he got home, he found an ink spot 

on the collar, so he goes back to the store to return it. 

 

Salesperson :  Good afternoon , sir. _____(10)______? 

Andy  :  Yes, I‟d like to get a refund for this shirt. 

Salesperson :  _____(11)_______, sir, because it was on sale. 

Andy  :  Then can I talk to the manager? 

Salesperson :  I‟m sorry he‟s not in right now.  Er…… _____(12)______,sir? 

Andy  :  There‟s a ink spot on the collar. 

Salesperson :  _____(13)_______   . 

Andy  :  Can‟t I get a refund? 

 

Salesperson :  _____(14)_____, sir.  We can only exchange it for you. 

Andy  :   All right, then.  Thank you 

 

10. 1.  Don‟t you need help   2.  Can I help you 

 3.  Are you looking for someone  4.  Would you return the shirt 

 

11. 1.  I hope you don‟t mind   2.  This style was sold out 

 3.  I think you‟d better not   4.  I‟m afraid you can‟t 

 

12. 1.  what‟s the problem   2.  what‟s wrong with you 

 3.  do you have any reason   4.  may I return your shirt 

 

13. 1.  It‟s not our responsibility   

 2.  I‟m sorry to see you 

 3.  You can‟t put the blame on us 
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 4.  In that case, we can get you a new one 

 

14. 1.  I don‟t think that‟s possible   

 2.  I can‟t make a decision now 

 3.  I‟m only an employee here   

 4.  I don‟t want to argue with you 

 

บทสนทนา 2 แอนด้ีซ้ือเส้ือเชิร์ตจากหา้งสรรพสินคา้แห่งหน่ึง เม่ือเขากลบัไปบา้น เขาพบวา่มีรอยหมึกเป้ือนบน
ปกเส้ือ ดง้นั้นเขาจึงกลบัไปท่ีร้านเพื่อขอเปล่ียนตวัใหม่ 
 พนกังานขาย: สวสัดีครับ ______(10)________? 

 แอนด้ี:  ใช่ ผมอยากไดเ้งินคืนสาํหรับเส้ือเชิร์ตตวัน้ี 

 พนกังานขาย: _____(11)______ครับ เพราะเส้ือตวัหนา้ลดราคาอยูค่รับ 

 แอนด้ี:  งั้นผมขอพดูกบัผูจ้ดัการหน่อยไดไ้หม? 

 พนกังานขาย: ตอ้งขอโทษครับ ผูจ้ดัการไม่อยูค่รับ เออ้  ______(12)______? 

 แอนด้ี:  มีรอยหมึกเป้ือนอยูบ่นเส้ือตวัน้ี 

 พนกังานขาย: ______(13)________? 

 แอนด้ี:  ขอเงินคืนไม่ไดห้รือ 

 พนกังานขาย: ____(14)_______ เราให้เปล่ียนไดเ้ท่านั้นครับ 

 แอนด้ี:  งั้นก็ตกลง ขอบคุณ 
 

10. ตอบขอ้ 2 

 เหตุผล เม่ือมีลูกคา้เขา้มาในร้านพนกังานขาย ก็จะตอ้งทกัทาย พร้อมเสนอความช่วยเหลือดว้ยการถามวา่ 
 “Can I help you” หรือ “May I help you?” หมายถึง “จะใหช่้วยอะไรไหมครับ/ค่ะ” และลูกคา้ก็จะ
 ตอบวา่ Yes ครับ/ค่ะ ตามมาดว้ยความตอ้งการของลูกคา้  ฉะนั้นขอ้ 2 จึงถูกตอ้ง 
  1.  คุณไม่ตอ้งการความช่วยเหลือใช่ไหม 

  2.  จะใหช่้วยเหลืออะไรไหมครับ 

  3.  คุณกาํลงัมองหาใครอยู ่
  4.  คุณช่วยคืนเส้ือเช้ิทน้ีไดไ้หม 

11. ตอบขอ้ 4 

 เหตุผล จากเหตุผลท่ีพนกังานขายบอกวา่เส้ือตวัน้ีลดราคาอยู ่และแอนด้ีขอพบผูจ้ดัการแสดงวา่พนกังาน
ขายตอ้งบอกวา่ ทาํอะไรบางอยา่งไม่ได ้ตรงกบัตวัเลือกท่ี 4  I‟m afraid you can‟t 

  1. หวงัวา่คุณคงจะไม่รังเกียจ 

  2.  แบบน้ีขายหมดเกล้ียงแลว้ครับ 

  3.  ผมคิดวา่คุณไม่ควรจะนะครับ 
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  4.  เกรงวา่คุณจะทาํไม่ไดค้รับ 

12. ตอบขอ้ 1 what‟s the problem 

 เหตุผล จากคาํตอบท่ีแอนด้ีบอกวา่ “มีรอยเป้ือนหมึกท่ีปก”  แสดงวา่พนกังานขายน่าจะถามวา่ “มีปัญหา
 อะไร”  ตรงกบัตวัเลือกท่ี 1 

  1.  มีปัญหาอะไรเหรอครับ 

  2.  คุณเป็นอะไรไป 

  3.  คุณมีเหตุผลอะไรไหม 

  4.  ผมขอคืนเส้ือเชิร์ตของคุณ 

13. ตอบขอ้ 4 In that case, we can get you a new one 

 เหตุผล จากคาํพดูต่อมาท่ีพนกังานขายบอกกบัแอนด้ีวา่เปล่ียนไดเ้ท่านั้น ในขอ้น้ีพนกังานขายจึงน่าจะ
 เสนอวธีิการแกปั้ญหาดว้ยการเปล่ียนตวัใหม่ให ้ตรงกบัตวัเลือกท่ี 4 

  1.  มนัไม่ใช่ความรับผดิชอบของเรา 

  2.  ผมเสียใจท่ีไดพ้บคุณ 

  3.  คุณตาํหนิเราไม่ไดห้รอก 

  4.  ในกรณีเช่นน้ี เราเปล่ียนตวัใหม่ใหคุ้ณได ้

14. ตอบขอ้ 1   I don‟t think that‟s possible 

 เหตุผล จากท่ีพนกังานขายเสนอท่ีจะเปล่ียนให ้และแอนด้ีขอคืนเงิน ต่อมาพนกังานขายบอกวา่ เปล่ียนได้
 เท่านั้น แสดงวา่พนกังานขายนาจะพดูวา่คืนเงินไม่ได ้

  1.  คืนเงินไม่ได ้(ผมคิดวา่ เป็นไปไม่ได)้ 
  2.  ผมตดัสินใจตอนน้ีไม่ไดค้รับ 

  3.  ผมแค่เป็นพนกังานท่ีน่ีครับ 

  4.  ผมไม่อยากโตแ้ยง้กบัคุณ  
15. A :  Good morning.  My name‟s Sam Brown. 

      I ____________with Mr. Smith at 10:00. 

 B :  Yes, Mr. Brown.  Please follow me. 

 1.  is appointing    2.  am appointing 

 3.  has an appointment   4.  have an appointment 

 ตอบขอ้ 4 have an appointment 

 เหตุผล ประธาน I กริยาจะตอ้งตามดว้ย am หรือ have เท่านั้น ฉะนั้นเรามาพิจารณาเหลือ 

  ตวัเลือกท่ี 2 และ 4 ค่ะ เอไดก้ล่าววา่ไดน้ดัหมายกบัคุณสมิธไวแ้ลว้เวลา 10.00 น. เราใช ้
  กริยา have และตามดว้ยคาํวา่นดัหมาย (an appointment) ไม่ไดใ้ชรู้ป am + Ving   

  แสดงอาการกาํลงันดัหมายในขณะท่ีพดู 

16. A :  Do you work here, Susan? 

 B : No, I work ________Nikon Company.  I‟m ________. 
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 1.  for / a receptionist   2.  for / a reception 

 3.  at / receptionists    4.  at / a reception 

 ตอบขอ้ 1 for / a receptionist 

 เหตุผล บีตอบวา่ฉนัทาํงานใหก้บับริษทันิกอ้น ฉนัเป็นพนกังานตอ้นรับ 

  กริยา word for  หมายถึง ทาํใหก้บั........... 
  และหลงั verb to be ตามดว้ยอาชีพท่ีจะตอ้งเป็นรูปเอกพจน์และมี article “a”  

  นาํหนา้อาชีพดว้ยคือ a receptionist 

17. A :  _______you ______me your name, please? 

 B :  OK.  My name is Bastian Ragas.  I come from the Netherlands. 

 1.  What / give    2.  Where / give 

 3.  Have / give    4.  Could / give 

 ตอบขอ้ 4 Could/ give 

 เหตุผล จากคาํพดูของเอ มีคาํวา่ you…….me แสดงวา่ you คือ บี โดยเอขอใหบี้สะกดช่ือ การ 

  ขอท่ีสุภาพสามารถใชก้ริยาช่วยข้ึนตน้เช่น Can, Could, May, Will เป็นตน้ นัน่คือ 
  ตวัเลือกท่ี 4 Could/Can you give me……… ผมขอใหคุ้ณ................หน่อยครับ  
  ส่วน ถา้ถามดว้ย What หมายถึงอะไร Where ถามถึงสถานท่ี แต่เราเห็นวา่บีตอบช่ือ 
  ของบีวา่ช่ือ........ ถา้ถามดว้ย what ตอ้งเป็น What is your name?  

18. A :  May I ask _______________. Ms. Baxter? 

 B :  Yes, I am 30 years old. 

 1.  how old you are    2.  how old are you 

 3.  how old were you   4.  how old you were 

 ตอบขอ้ 1 how old you are 

 เหตุผล เอถามถึงอายวุา่อายเุท่าใดแลว้ ประโยคข้ึนตน้เป็นคาํถามแลว้คือ May I ask แลว้ตาม 

  ดว้ยส่วนท่ีเป็นบอกเล่าไดเ้ลย คือ how old you are กริยา are วางไวห้ลงั you เป็น 
  บอกเล่า ไม่ตอ้งทาํเป็นลกัษณะคาํถามอีกเพราะขา้งหนา้ก็เป็นคาํถามแลว้ และใช ้are  
  เพราะถามปัจจุบนั 

19. A :  So, you __________ in Germany? 

 B :  Yes, I ____________in Hamburg. 

 1.  were born / was born   2.  were born / were born 

 3.  was born / was born   4.  was born / were born 

 ตอบขอ้ 1. 
 เหตุผล ขอ้น้ีขอ้น้ีไม่ยากนะค่ะ ดูประธาน you กริยาใช ้were ส่วนประธาน I ใช ้was ค่ะ 

20. A :  How will I _____________ him? 

 B :  He is thin with brown hair and black eyes. 

 1.  recognize     2.  recognized 

 3.  recognizes     4.  recognizing 

 ตอบขอ้ 1. 
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 เหตุผล ประโยคเป็นคาํถาม โดยดูท่ีโจทยว์า่มีกริยาช่วยแลว้คือ will I  =  I will กริยา will ตาม 

  ดว้ยกริยาช่องท่ี 1 ไม่ผนัคือไม่ตอ้งเติม s –ed –ing อีกแลว้ ฉะนั้นจึงตอบ recognize 

21. A :  What‟s the purpose of your _______? 

 B :  Just for traveling. 

 1.  visit      2.  visits 

 3.  visiting     4.  visitation 

 ตอบขอ้ 3 

 เหตุผล visit /visits  เป็นคาํกริยามีกรรม  ส่วน visiting เป็นคาํนามหมายถึง การไปเยีย่ม 

  visitation (n.) =   การตรวจตราอยา่งเป็นทางการ 
  จากประโยคมี your ตามดว้ยคาํนามเสมอ และกล่าวถึง การไปเยีย่ม ไปแวะ 

22. A :  Is Jane thin or heavily _________? 

 B :  No, she is so thin! 

 1.  built      2.  build 

 3.  builds      4.  building 

 ตอบขอ้ 1 built (n) 

 เหตุผล คาํท่ีใหเ้ติมนั้นตอ้งการความหมายถึง รูปร่าง เพราะจะเห็นคาํคุณศพัท ์thin (ผอม) หรือ  
  heavily (เจา้เน้ือ)  ในท่ีน้ีคือคาํวา่ built ใชเ้ป็นคาํนาม หมายถึง รูปร่างของคน ส่วนคาํ 
  อ่ืน build / builds เป็นคาํกริยา และ building (n)  หมายถึง ตึก อาคาร 

23. A :  What colour is Mary‟s _________complexion? 

 B :  Her complexion is ______________. 

 1.  skin / rather gray    2.  skin / very weak 

 3.  skinny / rather gray   4.  skinny / very weak 

 ตอบขอ้ 1 skin / rather gray 

 เหตุผล จากท่ีเอถามนั้นมีคาํวา่ colour (สี) แสดงวา่เราสามารถเดาไดว้า่เอถามเก่ียวกบัสีผวิ คาํ 
  วา่ complexion ก็คือสีผวิ คาํท่ีใหเ้ติมก็ตอ้งเป็น skin (ผวิ) เม่ือบีตอบก็ตอ้งตาม  
  ลกัษณะของสีผวิวา่สีอะไร คาํตอบท่ีถูกตอ้งคือ rather gray คาํวา่ gray ก็เหมือนกบัคาํ 
  วา่  grey คือ สีเทา มืด  แต่ถา้เป็น very weak หมายถึง อ่อนแอ ไม่เขา้กบัการใชสี้ผวิ 
  ค่ะ 

24. A :  Where are you going to stay in Bangkok? 

 B :  I have a _________ at the Dusit Thani Hotel. 

 1.  reserve     2.  reserves 

 3.  reserved     4.  reservation 

 ตอบขอ้ 4.  reservation 

 เหตุผล เห็นคาํวา่ a แสดงวา่ตอบคาํนามค่ะ จากกริยา reserve (v)  เป็น reservation (n)  

  นัน่คือ เดาจากลงทา้ยดว้ย –ation เป็นคาํนาม 

25. You can __________ in the ________  area. 

 1.  smoke / smokes    2.  smoke / smoking 



คู่มือสอบภาค ก.ความรูค้วามสามารถทัว่ไปและกฏหมายทอ้งถิน่ 331 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 3.  smoking / smoke    4.  smoking / smokes 

 ตอบขอ้ 2  smoke / smoking 

 เหตุผล กริยาช่วย can ตามดว้ยกริยาช่องท่ี 1 เสมอคือ smoke (v) =  สูบ (ยาสูบ, บุหร่ี) 
  และคาํท่ีสองใหเ้ติม คือ smoking area  =  พื้นท่ีท่ีอนุญาตใหสู้บบุหร่ีได ้

26. Please __________ at the Royal Thai Embassy or Thai Consulate-General when you 

intend to submit your application. 

 1.  enquire     2.  enquires 

 3.  enquired     4.  enquiring 

 ตอบขอ้ 1 

 เหตุผล เม่ือเห็น please ตามดว้ยกริยาช่องท่ี 1 ไม่ผนั คือ ไม่ตอ้งเติม –s –ed – ing เลย ฉะนั้น 

  จึงตอบ enquire (v) 

28. Foreigners entering Thailand are not permitted to work regardless of their type of visa, 

________ they are granted a work permit. 

 1.  unless      2.  because 

 3.  even      4.  though 

 ตอบขอ้ 1 unless 

 เหตุผล จากประโยค “ชาวต่างชาติท่ีเขา้มาในประเทศไทยไม่ไดรั้บอนุญาตใหท้าํงานไม่วา่จะเป็น 

  วซ่ีาประเภทไหนก็ตาม นอกเสียจาก (ยกเวน้) พวกเขามีใบอนุญาตทาํงาน 

  คาํเช่ือม unless หมายถึง นอกเสียจาก ยกเวน้  
  because =  เพราะ  even =  แมแ้ต่  though = ถึงแมว้า่ 
 

 

การอ่านบทความ  
(Reading Comprehension) 

 

 ส่ิงท่ีควรรู้ในการอ่านเน้ือหา อนัดบัแรกไม่จาํเป็นตอ้งแปลไดทุ้กตวันะคะ พยายามเดาความหมายโดยหาศพัท์
ท่ีเป็น คาํหลกั (key word)  การอ่านอนัดบัแรกท่ีตอ้งทาํใหไ้ดคื้อ การจบัใจความสาํคญั (main idea) ของเร่ืองท่ีเรา
อ่าน โดยใชเ้ทคนิคการอ่านแบบ skimming (การอ่านแบบสาํรวจ) อ่านขา้ม ๆ ไม่จาํเป็นตอ้งอ่านทุกตวั อ่านเพื่อให้
ไดใ้จความสาํคญั ส่ิงท่ีผูเ้ขียนมกัจะถามในขอ้สอบ เช่น  
 1.  การหาหวัเร่ือง  (topic) 

  topic หรือหวัเร่ือง  ให้เดาโดยดูคาํหลกั (key word) วา่ในบทความกล่าวถึงหรือใชค้าํไหนท่ีซํ้ าบ่อย ๆ  
แสดงวา่เป็นคาํหลกั (key word) สามารถนาํคาํนั้นมาตั้งเป็นหวัเร่ืองได ้หรือวธีิการหา topic คือ อ่านบทความจนจบ
แลว้ลองตั้งคาํถาม เพื่อถามตวัเองวา่บทความน้ีพูดถึงอะไรมากท่ีสุด 

 2.  การหาใจความสาํคญั  (main idea) 
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  main idea หรือ topic sentence คือ ใจความสาํคญัของเร่ืองซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูเ้ขียนให้ความสาํคญัหรือพูดถึง
มากท่ีสุด  main idea มกัจะปรากฏอยูใ่นลกัษณะต่อไปน้ี 

  1.  อยูใ่นประโยคแรกของยอ่หนา้แรก 

  2.  ประโยคสุดทา้ยของยอ่หนา้แรก 

  3.  ทั้งประโยคสุดทา้ยและประโยคแรกของยอ่หนา้ 
 3.  การหาขอ้สรุป  (conclusion) 

  การหาขอ้สรุปใหส้ังเกตจากยอ่หนา้สุดทา้ย 

 4.  การกล่าวเป็นนยัหรือการแสดงความนยั (implications) 

  implication หมายถึง ส่ิงท่ีผูเ้ข่ียนไม่ไดก้ล่าวออกมาตรง ๆ เป็นเพียงแต่ช้ีแนะใหเ้ป็นนยัๆ ดงันั้น คาํตอบ
ของ implication จะไม่ใช่ส่ิงท่ีผูเ้ขียนไดบ้อกกล่าวโดยตรงจากเน้ือเร่ือง คือจะลอกบทความมาตอบเลยจะไม่ถูกตอ้ง การ
หาคาํตอบของ imply (เป็นนยั) จะตอ้งอ่านเน้ือเร่ืองอยา่งละเอียด แลว้ทาํการสรุปออกมา 
 5.  การหาจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน (purpose) 

  จุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนในการเขียนบทความมีอยูห่ลายประการ เช่น ใหเ้ห็นขอ้เท็จจริง (fact) ใหข้อ้มูล (to 

inform) ชกัชวน (to persuade) ใหค้วามบนัเทิง (to entertain) ก็ตอ้งอ่านเร่ืองราวทั้งหมดอยา่งละเอียด แลว้พิจารณา
ดูวา่ผูเ้ขียนมีจุดมุ่งหมายอะไร 

 6.  การอา้งอิง (reference) 

  การอา้งอิงเป็นส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการทดสอบความเขา้ใจของเร่ืองโดยใชค้าํวา่ refer to เช่น 

  The word  “he” (line 5) refers to _________. 

  The word “this”  (In sentence 3) refers to __________. 

  The word  “one”  (line 3, paragraph 2)  refers to ___________. 

  The word  “such”  (line 5) refers to _________. 

  การหาคาํตอบของ refer to มกัจะหาไดจ้ากขอ้ความท่ีกล่าวมาแลว้ คือดูขา้งหนา้ 
 7.  รายละเอียดของเร่ือง (details) 

  รายละเอียดของเร่ืองเป็นส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการทดสอบวา่ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองราวมากแค่ไหน 

คาํถามท่ีถามเช่น 

  According to the passage ………………  (ตามเน้ือเร่ือง ................) 
  The passage states that ……………….   (บทความน้ีกล่าววา่ .....................) 
  According to the passage, which of the following is true? 

  (ตามเน้ือเร่ืองน้ี ขอ้ไหนท่ีถูกตอ้ง?) 
  Which of the following agrees with the passage? 

  (ขอ้ไหนต่อไปน้ีท่ีเห็นดว้ยกบับทความท่ีอ่าน?) 
 8.  การตีความหรือการถอดความ (paraphrase) 

  การตีความหรือการถอดความคือ การถามความหมายของคาํศพัทห์รือวลีท่ีผูเ้ขียนถามเรา เช่น 
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  The word  “harrowing “ (paragraph 2, line 1) is closest in meaning to_____. 

  (คาํวา่  “harrowing” (ยอ่หนา้ , บรรทดั 1)  มีความหมายใกลเ้คียงกบั ________. 

  The word  “obsolete” means _________. 

  (คาํวา่  “obsolete” หมายถึง ________.) 

 

Passage 1 
  

The English language is no longer the sole possession of societies such as Britain and 

the USA, but is widely used as an additional language in eighty-odd countries from the 

Caribbean to Africa and Asia, alongside such languages as Cantonese, Hindi, Japanese, Bahasa 

Malaysia and Filipino. 

These Asian English are different from the older varieties of English such as British and 

US English because they are typically used by speakers who have another first language, not 

just by monolingual speakers of English.  As a result, English in Asia is being enriched by 

words and concepts borrowed from Asian languages and cultures. 

 

 In societies such as Hong Kong, India, Malaysia, Singapore and the Philippines, which 

were earlier the colonies of English-speaking powers, English has been retained as a „second 

language‟ for a range of practical functions in government, law and education.  Even in 

societies such as China, Indonesia, Japan and Thailand where English has traditionally been 

regarded as a „foreign language‟, English has rapidly gained ground as a working language of 

the internationally-minded younger elite. 

 

 Estimates of the number of English users living in Asia total over 600 million people.  

For example, some calculate that there are around 300 million in India (some 30 percent of the 

population), while in China the comparable figure is over 200 million. 

 

ภาษาองักฤษไม่ไดเ้ป็นการครอบครองของสังคมเช่นประเทศองักฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปเท่านั้น, 

แต่ภาษาองักฤษไดถู้กใชเ้ป็นภาษาเสริมในประเทศต่าง ๆ กวา่ 80 ประเทศเล็กนอ้ยจากคาบสมุทรคาริบเบียนไปจนถึง
แอฟริกาและเอเชีย, โดยเคียงขา้งไปดว้ยกนักบัภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาจีนกวางตุง้, ภาษาฮินดู, ภาษาญ่ีปุ่น, ภาษา
มาเลเซีย และภาษาฟิลิปปินส์ 

 ภาษาองักฤษของชาวเอเชียเหล่าน้ี แตกต่างไปจากความหลากหลายท่ีเก่าแก่กวา่ของภาษาองักฤษเช่น
ภาษาองักฤษของชาวองักฤษและภาษาองักฤษของชาวอเมริกนั เพราะมนัถูกใชโ้ดยเขา้กบัแบบอยา่งของผูพ้ดูท่ีมีภาษา
แรกเร่ิมอีกภาษาหน่ึง, ไม่ใช่เพียงแค่โดยผูพ้ดูท่ีมีภาษาองักฤษเป็นภาษาเดียว ดว้ยเหตุผลน้ี, ภาษาองักฤษในเอเชียถูก
ปรุงแต่งดว้ยคาํและความคิดต่าง ๆ ท่ีถูกยมืมาจากภาษาและวฒันธรรมต่าง ๆ ของชาวเอเชีย 

 ในสังคมต่าง ๆ เช่น ประเทศฮ่องกง, อินเดีย, มาเลเซีย, สิงคโ์ปร์และฟิลิปปินส์ ซ่ึงเดิมเป็นเมืองข้ึนของอาํนาจ
การพูดภาษาองักฤษ, ภาษาองักฤษเป็น “ภาษาท่ีสอง” ในขอบเขตของการทาํงานในเชิงปฏิบติัในการปกครอง, กฎหมาย
และการศึกษา แมแ้ต่ในสังคม เช่น ประเทศจีน, อินโดนีเซีย, ญ่ีปุ่นและไทย ซ่ึงภาษาองักฤษถูกคิดเป็น 

“ภาษาต่างประเทศ” ตามประเพณีท่ีทาํกนัมา, ภาษาองักฤษไดก้า้วหนา้อยา่งรวดเร็ว เป็นภาษาท่ีใชง้านของบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียง วยัหนุ่มสาว โดยทัว่ไปอยา่งรวดเร็ว 
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 โดยประมาณ จาํนวนของผูใ้ชภ้าษาองักฤษท่ีอาศยัอยูใ่นเอเชียทั้งหมดมากกวา่ 600 ลา้นคน ตวัอยา่งเช่น, บาง
คนคาํนวณวา่มีประมาณ 300 ลา้นคนอยูใ่นประเทศอินเดีย (30% ของประชาชน), ในขณะท่ีในประเทศจีน ตวัเลขท่ี
สามารถเปรียบเทียบได ้มีมากกวา่ 200 ลา้นคน 

1. English is no more regarded as the native language of only Britain and the  

 USA  because _______. 

 1.  it becomes quite popular now  

2.  everybody knows English 

3.  English is a mass language 

4. it widely used in many countries throughout the world now 

  ถาม ภาษาองักฤษไม่ไดถู้กคิดวา่เป็นภาษาพื้นเมืองของประเทศองักฤษและสหรัฐอเมริกาอีก 

      ต่อไป  เพราะ________ 

ตอบ  4     1)  ภาษาองักฤษกลายมาเป็นท่ีแพร่หลายในปัจจุบนั  2)  ทุกคนรู้ภาษาองักฤษ   

         3)  ภาษาองักฤษเป็นภาษามวลชน   

   4)  ภาษาองักฤษใชอ้ยา่งกวา้งขวางในหลายประเทศทัว่โลกในปัจจุบนั  

      คาํตอบมาจากบรรทดัท่ี 2 ท่ีวา่ but is widely used as an additional language 

2. English is an “additional” language in many countries since _______. 

1)  the people also like English   

2)  those countries have their own language 

3)  English is universal    

4)  it is good to speak English 

ถาม       ภาษาองักฤษเป็นภาษา “เสริม” ในหลายประเทศ เพราะ _________ 

ตอบ  2       1)  ผูค้นชอบภาษาองักฤษเช่นกนั    2)  ประเทศเหล่านั้นมีภาษาของพวกเขาเอง   

              3)  ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากล    4)  มนัดีท่ีจะพดูภาษาองักฤษ 

3. “They” (paragraph 2) refers to __________.     

1)  British English     2)  Asian English   

3)  American English    4)  Chinese English 

ถาม      “พวกเขา” (ยอ่หนา้ท่ี 2) อา้งถึง _______. 

ตอบ  2      ภาษาองักฤษของชาวเอเชีย 

4.    Which country has monolingual speakers of English?  

1)  Malaysia  2)  the Philippines   3)  Japan  4)  England 

ถาม       ประเทศไหนมีผูพ้ดูภาษาองักฤษเป็นภาษาเดียว ?  

ตอบ  4       ประเทศองักฤษ 

5.       ________ make Asian Englishes different from typical English. 

1)  Different cultures 

2)  Varieties of people who speak them 

3)  Words and concepts borrowed from Asian languages and culture 

4)  An interference of the first language 

ถาม     _________ทาํใหภ้าษาองักฤษของชาวเอเชียแตกต่างไปจากภาษาองักฤษท่ีเป็น 
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    แบบอยา่งดั้งเดิม 
ตอบ  3     1)  วฒันธรรมท่ีแตกต่าง   2) ผูค้นท่ีหลากหลายท่ีพดูภาษาองักฤษ   

   3)  คาํและความคิดต่าง ๆ ขอยมืมาจากภาษาและวฒันธรรมของชาวเอเชีย (มาจากยอ่   
   หนา้ท่ี 2)     4)  การแทรกแซงของภาษาเกิด 

6.    According to the passage, English is not used as a “second” language in  

 ________, 

1)  Hong Kong  2)  India 3)  Singapore  4)  Cambodia 

ถาม      ตามเน้ือเร่ือง, ภาษาองักฤษไม่ไดถู้กใชเ้ป็นภาษา “ท่ีสอง” ใน ________ 

ตอบ  4      จากยอ่หนา้ท่ี 3 มี Hong Kong, India, Malaysia, Singapore และ Philippines    
              ยกเวน้ กมัพชูา 
7. English has been regarded as a “foreign” language in ______. 

1)  Malaysia     2)  the Philippines 

3)  Indonesia     4)  Australia 

ถาม      ภาษาองักฤษถูกคิดเป็นภาษา “ต่างประเทศ” ใน _________ 

ตอบ  3      ยอ่หนา้ท่ี 3 บรรทดัท่ี 4 – 5 มีประเทศจีน, อินโดนีเซีย, ญ่ีปุ่นและไทย 

8. “Gained ground” (paragraph 3) means _________. 

1)  became more powerful   2)  made steady progress 

3)  stood on the ground   4)  lay on the ground 

ถาม     “ไดก้า้วหนา้” (ยอ่หนา้ท่ี 3) หมายถึง _________ 

ตอบ  2      ทาํใหก้า้วหนา้เร่ือย ๆ   

9. The estimated number of Asia people using English is _______. 

1)  600 million    2)  over 600 million 

3)  around 300 million   4)  200 million 

ถาม      จาํนวนโดยประมาณของผูค้นชาวเอเชียท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็น ________ 

ตอบ  2      มากกวา่ 600 ลา้นคน 

10.    What should be the suitable title of this passage? 

1)  English as a second language  

2)  The popularity of English Language 

3)  English as an Asian language  

4)  Traditional English 

ถาม      ช่ือเร่ืองท่ีเหมาะสมของเร่ืองน้ีควรเป็นอะไร ? 

ตอบ  2      ความแพร่หลายของภาษาองักฤษ 

 

Passage 2 
 

 It has long been known that giant volcanic eruptions leave an imprint on the climate.  

When Mount Pinatubo in the Philippines blew in 1991, for example, it lowered average global 

temperatures by about 0.25 degrees Celsius for a few years, as the dust it spewed into the 

atmosphere shielded the surface from the Sun. 

    Super-eruptions, which are much bigger, are widely expected to be able to  
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trigger an effect similar to a “nuclear winter”, killing off life worldwide. 

 But Meng-Yang Lee of the Academia Sinica in Taipei, Taiwan, and colleagues now 

find that one super-eruption in Indonesia coincided with the opposite climate switch: from an 

ice age to a warmer “interglacial” period. 

 This doesn‟t rule out the possibility that dust from the eruption blocked our sunlight and 

cooled the Earth, but it does show that the effect wasn‟t sufficient to induce long-term climate 

cooling and glaciations. 

 เป็นท่ีรู้กนัเป็นเวลานานแลว้วา่การระเบิดของภูเขาไฟยกัษไ์ดทิ้้งร่องรอยใหก้บัภูมิอากาศ ตวัอยา่งเช่น เม่ือภูเขา 
Pinatubo ในประเทศฟิลิปปินส์ระเบิดใน ค.ศ. 1991, มนัทาํใหอุ้ณหภูมิทัว่โลกโดยเฉล่ียลดลงประมาณ 0.25 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 2 – 3 ปี, เพราะฝุ่ นกระจายออกมาสู่ชั้นบรรยากาศปกป้องพื้นผวิจากแสงอาทิตย ์

 การระเบิดท่ีไม่ธรรมดา, ซ่ึงเป็นระเบิดลูกใหญ่กวา่มาก, เป็นท่ีคิดกนัอยา่งมากวา่สามารถทาํใหเ้กิดผลกระทบ
ท่ีคลา้ยกบั “ช่วงระยะท่ีหนาวของนิวเคลียร์”, ซ่ึงไดฆ่้าส่ิงมีชีวติทัว่โลก 

 แต่ Meng-Yang Lee ในสถาบนั Academia Sinica ในไทเป, ประเทศไตห้วนั และเพื่อนร่วมงานใน
ปัจจุบนัพบวา่การระเบิดท่ีไม่ธรรมดาในประเทศอินโดนีเซียเหมือนกนักบัการเปล่ียนภูมิอากาศไปในทางตรงกนัขา้ม : 

จากยคุนํ้าแขง็ไปสู่ช่วง “ระหวา่งยคุนํ้าแขง็” ท่ีร้อนข้ึน. 

 ส่ิงน้ีไม่ไดมี้อิทธิพลความเป็นไปไดว้า่ฝุ่ นจากการระเบิดจะกีดขวางแสงอาทิตยข์องเราและทาํใหโ้ลกเยน็, แต่
มนัแสดงใหเ้ห็นวา่ผลกระทบไม่เพียงพอท่ีจะมีอิทธิพลต่อความเยน็ในภูมิอากาศ และการปกคลุมดว้ยแผน่นํ้าแขง็ใน
ระยะยาว 

11. “That giant volcanic eruptions leave an imprint on the climate” means ___. 

1)  the volcanic eruptions will be printed on the papers 

2)  the climate will change the size of the volcanoes 

3)  great volcanic eruptions have caused an effect on climate 

4)  the volcanic eruptions were changed because of the climate 

ถาม      “การระเบิดของภูเขาไฟยกัษ ์ทิ้งร่องรอยใหก้บัภูมิอากาศ” หมายถึง ________ 

ตอบ  3      1) การระเบิดภูเขาไฟจะถูกพิมพบ์นหนงัสือพิมพ ์  
          2)  ภูมิอากาศจะเปล่ียนแปลงขนาดของภูเขาไฟ  3)  การระเบิดของภูเขาไฟยกัษท์าํให้ 
         เกิดผลต่อภูมิอากาศ  4)  การระเบิดภูเขาไฟเปล่ียนแปลงเพราะภูมิอากาศ 

12. It can be guessed that Mount Pinatubo is __________.  

1)  a tourist spot    2)  a beautiful mountain 

3)  a great valley    4)  a volcano 

ถาม       สามารถเดาวา่ภูเขา Pinatubo เป็น __________. 

ตอบ  4      1)  แหล่งท่องเท่ียว  2)  ภูเขาท่ีสวยงาม  3)  หุบเขาท่ีวเิศษ  4)  ภูเขาไฟ 

13.  “It” (line 2) refers to ______.     

1)  the Philippines     2)  the climate 3)  Mount Pinatubo 4)  the dust 

ถาม       “มนั” (บรรทดัท่ี 2)  อา้งถึง _________. 

ตอบ  3       ภูเขา Pinatubo  
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14. According to the passage, the average global temperatures were lowered  because 

__________. 

1)  the dust prevented the sunlight from passing to the earth 

 2)  the dust covered the surface of the earth 

3)  the sun was covered by the dust 

4)  the global climate was cooler 

ถาม       ตามเน้ือเร่ือง อุณหภูมิทัว่โลกโดยเฉล่ียลดตํ่าลงเพราะ ________. 

ตอบ  1      1)  ฝุ่ นกนัแสงอาทิตยไ์ม่ใหม้าสู่โลก   2)  ฝุ่ นปกคลุมพื้นผวิโลก   

     3)  ดวงอาทิตยถู์กปกคลุมดว้ยฝุ่ น          4)  ภูมิอากาศทัว่โลกเยน็ลง 

15. The word “spewed” (paragraph 1) is closer in meaning to _________. 

1)  busted     2)  dispersed  

3)  overflew     4)  blew 

ถาม       คาํวา่ “spewed” (ยอ่หนา้ท่ี 1) มีความหมายใกลเ้คียงกบั _______ 

ตอบ  2       1)  ระเบิด    2)  กระจายไป   3)  ท่วม    4)  ระเบิด 

16. The effect that is caused from super-eruptions is compared to _____. 

1)  a nuclear winter    2)  nuclear power 

3)  a nuclear bomb    4)  nuclear explosion 

ถาม      ผลกระทบท่ีเกิดจากการระเบิดท่ีไม่ธรรมดาถูกเปรียบเทียบกบั _______ 

ตอบ  1      จากยอ่หนา้ท่ี 2 มี nuclear winter อยูแ่ลว้   

17. It can be guessed Meng-Yang Lee is ______.   

     1)  a doctor     2)  an artist   

3)  a scientist     4)  a meteorologist 

ถาม      สามารถเดาวา่ Meng-Yang Lee เป็น ________ 

ตอบ  4      1)  หมอ   2)  จิตรกร   3)  นกัวทิยาศาสตร์   4)  นกัอุตุนิยมวทิยา  

18. “The opposite climate switch” (paragraph 3) happened in _____. 

1)  Taipei     2)  an ice age  

3)  a glacier period       4)  Indonesia 

ถาม      “การเปล่ียนภูมิอากาศไปในทางตรงกนัขา้ม” (ยอ่หนา้ท่ี 3) เกิดข้ึนใน _______ 

ตอบ  4      ประเทศอินโดนีเซีย 

19. “This” (paragraph 4) refers to ______.    

1)  the climate switch   2)  the super-eruption  

3)  the coincidence    4)  the possibility 

ถาม       “ส่ิงน้ี” (ยอ่หนา้ท่ี 4)  อา้งถึง _______ 

ตอบ  2       การระเบิดท่ีไม่ธรรมดา 

20. This passage is a feature on _____.    

     1)  life and culture   2)  scientific knowledge  

3)  nature     4)  geology 

ถาม       เน้ือเร่ืองน้ีเป็นลกัษณะพิเศษเก่ียวกบั _______ 

ตอบ  4       1)  ชีวติและวฒันธรรม  2)  ความรู้เชิงวทิยาศาสตร์ 3)  ธรรมชาติ  4)  ธรณีวทิยา 
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Passage 3 

 

 Some high-tech insect experiments soon may be flitting out of the laboratory: 

Mosquitoes genetically modified to eliminate malaria.  Silkworms engineered to  

produce bulletproof vests.  Bollworm moths designed to self-destruct before they  

can wipe out cotton crops. 

 Genetically engineered insects hold the promise of benefiting millions, eradicating 

diseases and plagues that cause famine in the developing world. 

 But despite such good intentions, many scientists are alarmed that few safeguards exist 

to keep unintended consequences from harming humans or the environment. 

 Fast-producing insects anchor food chains around the globe.  Yet the impact that 

genetically engineered bugs could have on ecosystems is only now being explored, even as 

researchers push to release biotech insect experiments into the wild. 

 Such questions could be vitally important, particularly since many researchers are 

engineering insects designed to change the genetic make-up of their very species. 

 Unlike with biotech crops or livestock, which are at least designed to be controlled, the 

goal of much of this insect research is to introduce genetically engineered traits into natural 

insect populations–for example, rendering Tse Tse flies incapable of carrying deadly sleeping 

sickness, a disease that afflicts millions in Africa. 

 

 การทดลองแมลงท่ีลํ้าหนา้เทคโนโลยบีางอยา่งในไม่ชา้อาจจะโฉบออกจากห้องทดลอง เช่น ยงุเปล่ียนแปลง
ทางพนัธุกรรม เพื่อกาํจดัโรคมาเลเรีย ตวัไหมวางแผนท่ีจะผลิตเส้ือกนักระสุน แมลงท่ีกินตน้ฝ้ายออกแบบใหท้าํลาย
ตวัเองก่อนท่ีมนัจะทาํลายพืชผลฝ้าย 

 แมลงท่ีถูกวางแผนทางพนัธุกรรมใหค้าํมัน่สัญญาณของการใหป้ระโยชน์ต่อผูค้นจาํนวนหลายลา้นคน, การ
กาํจดัอยา่งถอนรากถอนโคนโรคต่าง ๆ และโรคระบาดต่าง ๆ ท่ีทาํใหเ้กิดความอดยากในโลกกาํลงัพฒันา 

 แต่ถึงแมจ้ะมีเจตนาท่ีดี, แต่นกัวทิยาศาสตร์จาํนวนมากต่ืนตกใจท่ีมีผูคุ้ม้กนัอยูเ่ล็กนอ้ยท่ีจะปกป้องผลท่ีตามมา
ท่ีไม่ไดต้ั้งใจจากการเป็นอนัตรายต่อมนุษยห์รือส่ิงแวดลอ้ม 

 แมลงท่ีเกิดข้ึนรวดเร็วทาํให้เกิดลูกโซ่อาหารทัว่โลก แต่ถึงกระนั้นผลกระทบท่ีแมลงท่ีถูกวางแผนทางพนัธุกรรม
ท่ีมีต่อระบบนิเวศน์ในปัจจุบนักาํลงัถูกสาํรวจ, ถึงแมน้กัวิจยัผลกัดนัท่ีจะปล่อยการทดลองแมลงท่ีมีเทคโนโลยทีาง
ชีววทิยาไปสู่ป่าก็ตาม 

 คาํถามน้ีเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิง่, โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตั้งแต่นกัวจิยัจาํนวนมากกาํลงัวางแผนแมลงท่ีถูกออกแบบเพื่อ
เปล่ียนรูปแบบทางพนัธุกรรมเผา่พนัธ์ุของมนั 

 ไม่เหมือนกบัพืชผลหรือสัตวเ์ล้ียงท่ีมีเทคโนโลยทีางชีววทิยา, ซ่ึงอยา่งนอ้ยถูกออกแบบใหถู้กควบคุม, วตัถุประสงค์
ของการวิจยัแมลงจาํนวนมากน้ีเพื่อท่ีจะแนะนาํลกัษณะท่ีถูกวางแผนทางพนัธุกรรมไปสู่ประชากรแมลงในธรรมชาติ – 

ตวัอยา่งเช่น ทาํใหแ้มลงดูดเลือดไม่สามารถนาํโรคหลบัท่ีแก่ชีวติ, โรคท่ีทาํใหผู้ค้นหลายลา้นคนในประเทศแอฟริกา 
ทรมานจิตใจ 

 

21.     What is not “high-tech insects” mentioned in this passage? 

1)  Mosquitoes    2)  Bollworm moths 
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3)  Tubeworms    4)  Silkworms 

ถาม       อะไรไม่ไดเ้ป็น “แมลงท่ีลํ้าหนา้เทคโนโลยี” ท่ีกล่าวในเน้ือเร่ือง ?  

ตอบ  3       จากยอ่หนา้ท่ี 1 มี mosquitoes, silkworms, Bollworm ยกเวน้  

       Tubeworms ไม่ไดพ้ดูถึง 

22.     Bollworm moths can wipe out cotton crops.    

 1)  clean         2)  destroy  3)  enrich  4)  produce 

ถาม       แมลงท่ีกินตน้ฝ้ายสามารถทาํลายพืชผลฝ้าย 

ตอบ  2       wipe out = destroy หรือ get rid of  (ทาํลาย, กาํจดั) 

23.     How special are these insects?  

1)  They are experimented in the laboratory. 

2)  They are especially useful 

3)  They are genetically engineered for the benefit of people. 

4)  They are productive and expensive. 

ถาม       แมลงเหล่าน้ีพิเศษอยา่งไร ? 

ตอบ  3       1)  มนัถูกทดลองในหอ้งทดลอง  2)  มนัมีประโยชน์อยา่งพิเศษ  3)  มนัถูกวางแผน       
         ทาง พนัธุกรรมเพื่อประโยชน์ต่อผูค้น (ถูกตอ้งจากยอ่หนา้ 2)  4)  มนัใหผ้ลผลิตและแพง 

24.      What is the weak point of this process according to the scientists? 

1)  It is self destructive „ 

2)  It alarms people and scientists. 

3)  It uses a lot of money 

4)  There is not enough safe measurement. 

ถาม      อะไรเป็นจุดอ่อนของขบวนการน้ี ตามความคิดของนกัวทิยาศาสตร์ ?  

  ตอบ  2      1)  มนัทาํลายตวัเอง    2)  มนัทาํใหผู้ค้นและนกัวทิยาศาสตร์ต่ืนตกใจ (ถูกตอ้งจากยอ่ 

           หนา้ 3)  3)  มนัใชเ้วน้จาํนวนมาก  4)  ไม่มีมาตรการปลอดภยัเพียงพอ 

25.     “the impact that genetically engineered bugs could have on ecosystems”  

 means  ____________.   

 1)  they can eliminate malaria 

            2)  these insects may be harmful to humans or the environment 

   3)  they are useful in food producing process 

4)  they are symbols of advanced scientific technology 

 ถาม      “ผลกระทบท่ีแมลงถูกวางแผนทางพนัธุกรรมมีต่อระบบนิเวศน์”หมายถึง _________ 

  ตอบ  2      1)  มนัสามารถกาํจดัโรคมาเลเรีย  2)  แมลงเหล่าน้ีอาจจะเป็นอนัตรายต่อมนุษยห์รือ 

           ส่ิงแวดลอ้ม  3)  มนัเป็นประโยชน์ในขบวนการทาํให้เกิดอาหาร  4)  มนัเป็นสัญลกัษณ์     
             ของเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ท่ีกา้วหนา้ 

26. The word “eradicating” (paragraph 2) means _______.   

 1)  completely getting rid of  2)  rejecting     

 3)  involving     4)  ensuring 

ถาม       คาํวา่ “การกาํจดัอยา่งถอนรากถอนโคน” หมายถึง __________ 

ตอบ  1       การกาํจดัอยา่งสมบูรณ์ 
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27.     In this passage these “unnatural” insects are also mentioned as _______. 

     1)  high-tech insects    2)  genetically engineered insects 

           3)  fast-producing insects   4)  All are correct. 
 ถาม       ในเร่ืองน้ี แมลง “ไม่ธรรมชาติ” เหล่าน้ีถูกกล่าวถึงเป็น _______ ดว้ย 

  ตอบ  4      1)  แมลงท่ีลํ้าหนา้เทคโนโลย ี      2)  แมลงท่ีถูกออกแบบทางพนัธุกรรม       
              3)  แมลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว   4)  ถูกหมด 

28. “Insects designed to change the genetic make-up of their very species”  means_______.       

1)  researchers are experimenting on new kinds of insects. 

2)  insects are designed to have different characteristics. 

3)  insects are engineered to have different habits. 

4)  the genetic traits of these insects are totally changed. 

ถาม    “แมลงท่ีถูกออกแบบเพื่อเปล่ียนรูปแบบทางพนัธุกรรมเผา่พนัธ์ุของมนั”หมายถึง _____ 

ตอบ  4      1)  นกัวจิยักาํลงัทดลองแมลงชนิดใหม่  2)  แมลงถูกออกแบบใหมี้ลกัษณะแตกต่างกนั   

      3)  แมลงถูกออกแบบมีนิสัยแตกต่างกนั  4)  ลกัษณะทางพนัธุกรรมของแมลงเหล่าน้ีถูก    
              เปล่ียนไปทั้งหมด 

29.     What is the disease that kills millions in Africa? 

1)  Aids     2)  Influenza 

3)  Birds flu virus disease   4)  Sleeping sickness 

ถาม       โรคอะไรท่ีฆ่าผูค้นในประเทศแอฟริกาเป็นลา้น ๆ คน ?  

ตอบ  4       จากบรรทดัสุดทา้ยพดูถึง sleeping sickness (โรคหลบั) 

30. This passage is about ___________. 

1)  Biotechnology    2)  humans and the environment 

3)  Biotech insect experiments  4)  food chains around the globe 

ถาม      เน้ือเร่ืองน้ีเก่ียวกบั ________. 

ตอบ  3      การทดลองแมลงท่ีมีเทคโนโลยทีางชีววทิยา 

 

Passage 4 

 

 While these tailless primates are not an uncommon sight in wildlife black markets and 

at some tourist spots where they are forced to smoke, drink or do other “cute” things to attract 

tourists, the white-handed gibbon have become rare in most forests.  And Phu Khieo is one of 

the not-so-many places where their loud, melodic calls still echo through the wilderness. 

 The white-handed gibbon can be distinguished from other species by the white fur on 

the black of their hands and feet, and a white ring around the dark face.  Body colour varies 

from silver grey and light brown to dark brown and black. 

 Like other gibbons, they live in family groups, each consisting of a pair of adults and 

their offspring of various ages.  Sometimes, members of a group may sport different colours. 

 

 The species tend to have a monogamous love-life but changing mates sometimes 

happens.  Gestation period lasts around seven months.  A female gibbon in labour usually 

gives birth to her new baby on a tree canopy, accompanied by the male. 
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 The newborn clings to its mother‟s chest for about a year before it dares to leave her 

every now and then to play.  Yet the young one is not weaned until it is two-and-a-half years 

old.  Only then is the mother able to breed again.  That means a very low birth rate of just one 

baby per two to three years. 

 

 ในขณะท่ีสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนํ้านมท่ีไม่มีหางเหล่าน้ีไม่ไดเ้ป็นภาพท่ีหายากในตลาดมืดของชีวติสัตวป่์าและตาม
แหล่งนกัท่องเท่ียวบางแห่งเป็นท่ีท่ีพวกมนัถูกบงัคบัใหสู้บบุหร่ี, ด่ืมหรือทาํส่ิงท่ี “น่ารัก” อ่ืน ๆ เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียว
ต่าง ๆ แต่ชะนีมือขาวไดห้ายากในป่าส่วนใหญ่ และในภูเขียวเป็นหน่ึงในหลาย ๆ สถานท่ีท่ีไม่ไดมี้มากนกั ซ่ึงเป็นท่ีมี
เสียงร้องท่ีไพเราะ, ดงัยงัคงสะทอ้นทัว่ป่า 
 ชะนีมือขาวสามารถแยกความแตกต่างไปจากเผา่พนัธ์ุอ่ืน ๆ โดยขนสีขาวท่ีอยูด่า้นหลงัมือและเทา้ของมนั, 
และมีวงแหวนสีขาวรอบใบหนา้ท่ีดาํ สีตามร่างกายจะเปล่ียนจากสีเทาเงินและนํ้าตาลอ่อนไปเป็นนํ้าตาลเขม้และดาํ 
 เหมือนชะนีชนิดอ่ืน ๆ , พวกมนัอาศยัอยูเ่ป็นกลุ่มครอบครัว, แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยพ่อแม่คู่หน่ึง และลูก ๆ ท่ี
มีอายตุ่าง ๆ ของมนั บางคร้ัง, สมาชิกของกลุ่มอาจจะเตม็ไปดว้ยสีท่ีแตกต่างกนั  
 ชะนีมือขาวเหล่าน้ี แนวโนม้มีชีวติรักแบบผวัเดียวเมียเดียวแต่การเปล่ียนคู่ก็เกิดข้ึนบางคร้ัง ระยะเวลาการตั้ง
ทอ้งใชเ้วลาประมาณ 7 เดือน ลิงชะนีเพศเมียท่ีเบ่งคลอดโดยปกติจะตกลูกคร้ังแรกของเธอบนตน้ไมร่้มใบ, ติดตามดว้ย
ชะนีเพศผู ้
 ลูกท่ีเกิดมาใหม่เกาะติดหนา้อกของแม่ของมนัเป็นเวลาประมาณ 1 ปี ก่อนท่ีมนักลา้ท่ีจะผละออกจากแม่ของ
มนับางคร้ังบางคราวเพื่อไปเล่น แต่กระนั้นลูกลิงจะยงัไมห่ยา่นมจนกวา่มนัอาย ุ2 ปีคร่ึง และแลว้แม่ก็จะสามารถผสม
พนัธ์ุอีกคร้ัง นัน่หมายความวา่อตัราเกิดนอ้ยมากของลูกเพียงแค่ตวัเดียวต่อ 2-3 ปี 
 

31. “These tailless primates” refers to _________.    

1)  gorillas     2)  urang-utang   

3)  the white-handed gibbon  4)  common monkeys 

ถาม      “สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนํ้านมท่ีไม่มีหางเหล่าน้ี” อา้งอิงถึง __________. 

ตอบ  3      จะเห็นมีในบรรทดัท่ี 3 คือ ชะนีมือขาว 

32.   According to the passage, where can you still find the white-handed  gibbon? 

1)  In most forests    2)  At Jatujuk Sunday market 

3)  In Phu Khieo    4)  In any wildlife sanctuaries 

ถาม      ตามเน้ือเร่ือง, คุณสามารถหาชะนีมือขาวไดท่ี้ไหน? 

ตอบ  3      จากบรรทดัท่ี 4 ใน Phu Khieo 

33.    What are not distinguished features of the white-handed gibbon? 

1)  the white fur on the back of their hands 

2)  the white fur on their feet 

3)  a white ring around their eyes 

4)  a white ring around the dark face 

ถาม      ขอ้ไหนไม่ใช่ลกัษณะเด่นของชะนีมือขาว ?  

ตอบ  3     จากยอ่หนา้ท่ี 2 มี white fur on the back of their hands and feet (ตรงกบั    
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         ขอ้เลือก 1 และ 2) และ white ring around the dark face แต่ eyes ไม่มี จึง     
              ตอบขอ้ 3 

34.     Which is correct? 

1)  The white-handed gibbons have the same body colours. 

2)  The body colours of the white-handed gibbons are varied. 

3)  The white-handed gibbons‟ fur is always black. 

4)  Light and dark browns are the original colour of the white-handed gibbons.   

ถาม       ขอ้ไหนถูกตอ้ง ? 

ตอบ  2       1. ชะนีมือขาวมีสีตามร่างกายเหมือน (ไม่ถูกจากยอ่หนา้ท่ี 2 มี vary ผนัแปร 

          หลากหลาย) 2. สีของร่างกายชะนีมือขาวจะแตกต่างกนั (ถูกตอ้ง) 3. ขนชะนีมือขาว 

              มกัจะดาํเสมอ 4.  สีนํ้าตาลเขม้และอ่อนเป็นสีดั้งเดิมของชะนีมือขาว (ไม่ไดก้ล่าวถึง) 

35.     The families of the white-handed gibbons consist of ________. 

1)  parents and their children  

2)  adults and young gibbons 

3)  gibbons of various ages  

4)  only adult gibbons 

ถาม       ครอบครัวของชะนีมือขาวประกอบดว้ย ________ 

ตอบ  1       จากยอ่หนา้ท่ี 3 มี adults คือ parents (พอ่แม่) และ offspring (คือลูก ๆ children) 

36.  “In labour” (paragraph 4) means _______. 

1)  working hard    2)  giving birth 

3)  being pregnant    4)  being diligent 

 ถาม       “In labour” ( (ยอ่หนา้ท่ี 4) หมายถึง _________ 

ตอบ  3       ตั้งทอ้ง 

37. When the new babies are born, ________ will be present with their partners. 

1)  their mother    2)  their parents 

3)  their children    4)  the male gibbons 

ถาม       เม่ือลูกเกิดมา, ________ จะอยูต่่อหนา้กบัคู่ของมนั 

ตอบ  4       ชะนีเพศผู ้
38. The period of breeding of female gibbons is ______. 

1)  about a year    2)  about two years 

3)  all year round    4)  two and a half years 

ถาม       ช่วงเวลาของการผสมพนัธ์ุของชะนีเพศเมีย คือ _______ 

ตอบ  4       2 ปีคร่ึง 

39. “To have a monogamous love-life” means ______. 

1)  they always change their mates  

2)  they have one mate 

3)  they have more than one mate at a time 

4)  their love will last forever 

 ถาม      “มีชีวติรักแบบผวัเดียวเมียเดียว” หมายถึง _______ 
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 ตอบ  2      มนัมีคู่เพียงตวัเดียวในคร้ังหน่ึง 

40. This passage is about the _________ of the white-handed gibbons. 

1)  characteristics    2)  breeding 

3)  life and nature    4)  family 

ถาม      เน้ือเร่ืองน้ีเก่ียวกบั ________ ของชะนีมือขาว 

ตอบ  3      1. ลกัษณะ  2.  การผสมพนัธ์ุ  3.  ชีวติและธรรมชาติ   4.  ครอบครัว 

 

Passage 5 

 

SCIENCE NOW KNOWS THE OPTIMUM TIME TO RECHARGE YOUR BATTERIES 

 

Feeling a bit tired after lunch?  According to Associate Professor Dr. Leon Lack from 

the Sleep Research Laboratory at Flinders University‟s school of psychology in Adelaide, you 

could do a lot worse than have a 10-minute power nap. 

 “We set out to test the anecdotal evidence that a short nap can reduce sleepiness, “he 

says.  “We let people sleep for one minute, five minutes, 10, 20 and 30 minutes, then woke 

them up again. 

 The results indicate that a 10-minute nap is optimal, improving alertness and mental 

acuity without creating the period of drowsiness observed after 20-and 30-minute sleeps. 

 “In a 10-minute sleep, you get close to deep sleep but don‟t trigger some of the 

processes which it is hard for the body to reverse,” Lack says.  

 

So should businesses create “nap rooms”?  Most employers would probably say to their 

staff: „You‟re not sleeping on my time‟, ”Lack says. “But if they have employees who are not 

functioning at 100%, a 10-minute nap could be a good investment. 

 

ปัจจุบันวทิยาศาสตร์รู้เวลาที่ดีทีสุ่ดทีจ่ะบรรจุแบตเตอร่ีของคุณ 

 

รู้สึกเหน็ดเหน่ือยเล็กนอ้ยหลงัจากอาหารกลางวนัไหม? ตามความคิดของรองศาสตราจารยด์๊อกเตอร์ ลีออง 

แล็ค จากหอ้งทดลองการวิจยัการนอนหลบัท่ีมหาวทิยาลยัฟลินเดอร์ ซ่ึงเป็นโรงเรียนสอนจิตวทิยาใน Adelaide, คุณ
สามารถทาํส่ิงต่าง ๆ ไดม้ากมายท่ีแยล่งกวา่พลงังานการงีบหลบั 10 นาที 

“เราเร่ิมตน้ทดสอบหลกัฐานท่ีไดร้วบรวมวา่การงีบหลบัสั้น ๆ สามารถลดการนอนหลบัได”้ เขาพดู เราปล่อย
ใหผู้ค้นนอนหลบัเป็นเวลา 1 นาที, 5 นาที, 10, 20 และ 30 นาที, แลว้ปลุกพวกเขาใหต่ื้นข้ึน 

ผลช้ีใหเ้ห็นวา่ การงีบหลบั 10 นาทีเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด, ทาํใหค้วามต่ืนตวัและความเฉียบแหลมทางจิตใจดีข้ึน
โดยไม่ทาํใหเ้กิดช่วงเวลาของการง่วงนอนท่ีถูกสังเกตหลงัจากไดน้อนหลบัไป 20 - 30 นาที 

“ในการนอนหลบั 10 นาที, คุณเขา้ใกลก้ารนอนหลบัสนิทแต่ไม่ทาํใหเ้กิดขบวนการบางอยา่งท่ีมนัยาก
สาํหรับร่างกายท่ีจะพลิกกลบัตรงกนัขา้ม” แล็คกล่าว  

ดงันั้น ธุรกิจต่าง ๆ ควรจะสร้าง “หอ้งงีบหลบั” ไหม? นายจา้งส่วนใหญ่อาจจะพดูกบัพนกังานของพวกเขาวา่  

“คุณตอ้งไม่นอนหลบัในเวลาทาํงานของผม” แล็คกล่าว “แต่ถา้พวกเขามีลูกจา้งท่ีไม่ไดท้าํงานให้ 100 %, 
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การงีบหลบั 10 นาที สามารถเป็นการลงทุนท่ีดี  

41.      Dr. Lack found out that ______. 

1)  you may feel tired after lunch 

2)  you will feel bad if you don‟t take a nap 

3)  sleepiness can be reduced by a short nap 

4)  you will be full of energy after taking a nap 

ถาม      ด็อกเตอร์ แล็ค พบวา่ ________ 

ตอบ  4     1. คุณอาจจะรู้สึกเหน่ือยหลงัจากอาหารกลางวนั  2.  คุณจะรู้สึกแยถ่า้คุณไม่งีบหลบั  3.  

         การนอนหลบัสามารถลดลงดว้ยการงีบหลบัสั้น ๆ  4.  คุณจะเตม็ไปดว้ยพลงังาน  
        หลงัจากงีบหลบั 

42. The word “optimal” means _______. 

1)  absolute     2)  advantage  

3)  obscure     4)  most suitable 

ถาม      คาํวา่ “optimal” หมายถึง ________ 

ตอบ  4      most suitable เหมาะสมท่ีสุด  

43. A 10-minute nap is effective because ________. 

1)  it won‟t create the period of drowsiness  

2)  it improves alertness 

3)  it encourages mental acuity   

4)  All are correct. 

ถาม      การงีบหลบั 10 นาที มีประสิทธิภาพเพราะ ________ 

ตอบ  4      ถูกหมด (1. มนัไม่ทาํใหเ้กิดช่วงเวลาของการง่วงนอน  2.  มนัทาํใหค้วามต่ืนตวัดีข้ึน    

           3.  มนัส่งเสริมความไหวพริบทางจิตใจ) 

44. According to the passage, a _____ sleep triggers some of the processes hard for  the 

body to reverse. 

1)  ten-minute    2)  twenty-minute 

3)  one-minute    4)  five minute 

ถาม      ตามเน้ือเร่ือง, การนอนหลบั ____ ทาํใหเ้กิดขบวนการบางอยา่ง ยากสาํหรับร่างกายท่ีจะ 

     พลิกกลบั 

ตอบ  1      10 นาที 

45. “Sleeping on my time” means sleeping _____ . 

1)  at home     2)  after lunch time 

3)  during work hours   4)  in the office 

ถาม      “หลบัในเวลาของผม” หมายถึง การนอนหลบั _________ 

ตอบ  3      ในช่วงเวลาทาํงาน 

46. According to Dr. Lack, employers should __________. 

1)  stop their employees from taking a nap 

2)  punish their employees who take a nap 

3)  let their employees take a 10-minute nap 

4)  build bed rooms in the offices 
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ถาม      ตามความคิดของด๊อกเตอร์แล็ค, นายจา้งควรจะ ________ 

ตอบ  3      ปล่อยใหลู้กจา้งงีบหลบั 10 นาที 

47. The word “they” (paragraph 5) refers to ______. 

1)  staff     2)  employers   

3)  businessmen    4)  bodies 

ถาม      คาํวา่ “พวกเขา” (ยอ่หนา้ท่ี 5) อา้งอิงถึง _________ 

ตอบ  2      นายจา้ง 

48. Dr. Leon Lack is a ___________.     

1)  university professor   2)  researcher  

3)  psychologist      4)  All are correct. 

ถาม      ด๊อกเตอร์แล็ค เป็น ________ 

ตอบ  4      ถูกหมด     (1.  ศาสตราจารยม์หาวทิยาลยั  2.  นกัวจิยั  3.  นกัจิตวทิยา) 

49. “To recharge your batteries” means ______. 

1)  to put electric in your batteries       

2)  to gain more power 

3)  to get back your strength and energy again    

4)  to boost your immune system 

ถาม      “บรรจุแบ็ตเตอร่ีของคุณ” หมายถึง _______ 

ตอบ  3      ไดค้วามแขง็แรงและกาํลงัวงัชาของคุณกลบัมาอีกคร้ัง 

50. This passage is about ______. 

1)  a psychological research   

2)  an effective period of napping 

3)  how to make a good investment  

4)  the body process   

ถาม       เน้ือเร่ืองน้ีเก่ียวกบั ________ 

ตอบ  2       1.  การวจิยัทางจิตวทิยา  2.  ช่วงเวลาท่ีมีประสิทธิภาพของการงีบหลบั  3.  จะทาํการ 

                ลงทุนท่ีดีอยา่งไร  4.  ขบวนการทางร่างกาย 

 

 
 

 
  ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่าน 

 


