
 



               

 

 

 

 

 

        

  

 

  ขอสอบเกา ภาค ก ทองถิ่นป 2557 เฉลยละเอียด 

  ขอสอบเกา ภาค ก ทองถิ่นป 2560 เฉลยละเอียด 

  สรุป สูตรยอ สูตรทอง พ.ร.บ. ภาค ก ทองถิ่น 

  ทีเด็ด ตารางแยกความตาง อบจ. เทศบาล อบต. พัทยา 

  เจาะจุดขอสอบเกาภาษาไทย 2 สมัย  +  เฉลยละเอียด

 ขอสอบจริงภาษาอังกฤษป 60 + เทคนิคเรงรัดเก็บแตม 

สารบัญ 
หนา 



 

หนา  1   

สงวนลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 

 

 

 

 

 

 

 

*** การสอบป 2557 ยังไมมวีิชาภาษาอังกฤษ  
 

1. ขอมูลขาวสาร ถาเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวาง  
   ประเทศและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ หากประสงคจะมีไวใหประชาชน   
   ศึกษาคนควา ตองมีอายุครบกําหนดกี่ป 
 ก. 15 ป    
 ข. 20 ป 🗸 
 ค. 35 ป   
 ง. 75 ป 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 ☺ แนวคิด   “การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ หรือความม่ันคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ” เปนขอมูลขาวสาร ตาม 
มาตรา 15 (1) ซึ่ง มาตรา 15 วรรค 1 กําหนดวา หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐอาจมีคําสั่งมิให
เปดเผยก็ได(หมายความวา จะเปดเผยหรือไมเปดเผยก็ได) โดยคํานึงถึง 1.การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของ
หนวยงานของรัฐ 2.ประโยชนสาธารณะ และ 3.ประโยชนของเอกชนที่เก่ียวของประกอบกัน 

 ซึ่งมาตรา 26  กําหนดวา ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐสามารถสงมอบใหแกหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือ หนวยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือก
ไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา มีดังน้ี 

 1. ขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษา หรือ 

 2. ขอมูลขาวสารน้ัน มีอายุครบกําหนดเวลา ดังนี้ 

  2.1 ขอมูลขาวสารฯ ตาม ม.14 = ครบ 75 ป นับแต วันที่เสร็จสิ้นการจัดใหมี  

  2.2 ขอมูลขาวสารฯ ตาม ม.15 = ครบ 20 ป นับแต วันที่เสร็จสิ้นการจัดใหมี 

  

 

2. ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันจะเปดเผยมิได แตอาจจัดคัดเลือกไว  
   ใหประชาชนไดศึกษาคนควา เมื่อครบกี่ป  
 ก. 15 ป   
 ข. 20 ป  
 ค. 35 ป   
 ง. 75 ป 🗸 



 

หนา  2   

สงวนลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

 ☺ แนวคดิ“ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย” 
เปนขอมูลขาวสาร ตาม มาตรา 14 โดยหามเปดเผย 

 ซึ่งมาตรา มาตรา 26 กําหนดวา ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐสามารถสงมอบใหแกหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือ หนวยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือก
ไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา มีดังน้ี 

 1. ขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษา หรือ 

 2. ขอมูลขาวสารน้ัน มีอายุครบกําหนดเวลา ดังนี้ 

  2.1 ขอมูลขาวสารฯ ตาม ม.14 = ครบ 75 ป นับแต วันที่เสร็จสิ้นการจัดใหมี  

  2.2 ขอมูลขาวสารฯ ตาม ม.15 = ครบ 20 ป นับแต วันที่เสร็จสิ้นการจัดใหมี 

ซึ่งกําหนดเวลาขางตน อาจขยายออกไปไดในกรณีดังตอไปนี้ 
(1) หนวยงานของรัฐยังจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการไวเองเพื่อประโยชนใน

การใชสอย โดยตองจัดเก็บและจัดใหประชาชนไดศึกษาคนควาตามท่ีจะตกลงกับหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
ศิลปากร 

(2) หนวยงานของรัฐเห็นวา ขอมูลขาวสารของราชการนั้น ยังไมควรเปดเผยโดยมีคําสั่งขยาย
เวลากํากับไวเปนการเฉพาะราย คําสั่งการขยายเวลานั้นใหกําหนดระยะเวลาไวดวย แตจะกําหนดเกินคราวละ 
5 ปไมได 

การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายระยะเวลาไมเปดเผยจนเกินความจําเปนใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออก
ระเบียบกําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐจะตองทําลายหรืออาจทําลายไดโดยไมตองเก็บรักษา 
 

 

3. คณะกรรมการขอมูลขาวสาร มีกี่คน  

 ก. 22 คน  
 ข. 23 คน 🗸 
 ค. 24 คน  
 ง. 25 คน 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

 ☺ แนวคดิ มาตรา 27  ใหมคีณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ประกอบดวย 1.รัฐมนตรี ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน 2.ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 3.ปลัดกระทรวงกลาโหม  

4.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 5.ปลัดกระทรวงการคลัง 6.ปลัดกระทรวงการตางประเทศ  

7.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 8.ปลัดกระทรวงพาณิชย 9.เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา   

10.เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 11.เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ 12.เลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร 13.ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ 14.ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และ ผูทรงคุณวุฒิ
อ่ืนจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกเกาคนเปนกรรมการ(คนที่ 15 – 23)  
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 ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเปน
เลขานุการ และอีกสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

 ระวัง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และ ขาราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไมใช
คณะกรรมการขอมูลขาวสาร แตเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ 

  

 

4. ถาหนวยงานของรัฐไมจัดหาขอมูลให ตองรองเรียนตอใคร 

  ก. คณะกรรมการ  
 ข. คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 🗸 
 ค. คณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการ  
 ง. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

 ☺ แนวคดิ มาตรา 4 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

 และตาม มาตรา 13  ผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 หรือไมจัด
ขอมูลขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกตนตามมาตรา 11 
หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหนาท่ีลาชา หรือเห็นวาตนไมไดรับความสะดวกโดย
ไมมีเหตุอันสมควร ผูนั้นมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการ(คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ) เวนแต
เปนเร่ืองเก่ียวกับการมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 หรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา 
17 หรือคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา 25 

 ในกรณีที่มีการรองเรียนตอคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตองพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคํารองเรียน ในกรณีที่มีเหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปได แตตองแสดง
เหตุผลและรวมเวลาท้ังหมดแลวตองไมเกินหกสิบวัน   

  

 

5. กรณีเจาหนาที่ของรัฐมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร หรือมีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานของผูมี 

    ประโยชนไดเสีย สามารถอุทธรณตอใคร  

 ก. คณะกรรมการ  
 ข. คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 ค. คณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการ  
 ง. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 🗸 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

 ☺ แนวคิด มาตรา 18  ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารใดตามมาตรา 
14 หรือมาตรา 15 หรือมีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตามมาตรา 17 ผูนั้นอาจอุทธรณ
ตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งนั้น โดยยื่นคํา
อุทธรณตอคณะกรรมการ 
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  ระวัง ถาขอสอบถามวาอุทธรณตอใคร = ตอบวาอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร แตถา ถามวายื่นคําอุทธรณตอใคร = ตอบวายื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ 

  

6. ขอใดกลาวถึงการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไมถูกตอง  

 ก. หามเปดเผย หากไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูล  
 ข. เปดเผยได หากจําเปนเพ่ือการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
 ค. เปดเผยได หากเปนการเปดเผยตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตนเพื่อการนําไปใชตามอํานาจ
     หนาที่ของหนวยงานของรัฐแหงน้ัน  
 ง. เปดเผยได หากเปนกรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกําหนด 🗸 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

 ☺ แนวคิด มาตรา 24  หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความ
ควบคุมดูแลของตนตอหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนหรือผูอ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของ
ขอมูลท่ีใหไวลวงหนาหรือในขณะนั้นมิได  

 เวนแตการเปดเผยตอไปนี้ สามารถเปดเผยไดแมไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูล 

 (1) ตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตนเพื่อการนําไปใชตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐ
แหงนั้น 

 (2) เปนการใชขอมูลตามปกติภายในวัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลนั้น
 (3) ตอหนวยงานของรัฐที่ทํางานดานการวางแผนหรือการสถิติหรือสํามะโนตาง ๆ ซึ่งมีหนาท่ีตอง
รักษาขอมูลขาวสารสวนบุคคลไวไมใหเปดเผยตอไปยังผูอ่ืน 

 (4) เปนการใหเพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัยโดยไมระบุชื่อหรือสวนที่ทําใหรูวาเปนขอมูลขาวสารสวน
บุคคลที่เก่ียวกับบุคคลใด 

 (5) ตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศลิปากร หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง เพื่อ
การตรวจดูคุณคาในการเก็บรักษา 

 (6) ตอเจาหนาที่ของรัฐเพื่อการปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน การ
สอบสวน หรือการฟองคด ีไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม 

 (7) เปนการใหซึ่งจําเปนเพื่อการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 

 (8) ตอศาล และเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลท่ีมีอํานาจตามกฎหมายที่จะขอ
ขอเท็จจริงดังกลาว 

 (9) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ใหมีการจัดทํา
บัญชีแสดงการเปดเผยกํากับไวกับขอมูลขาวสารนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 ดังนั้น คําตอบที่ถูกคือ เปดเผยได หากเปนกรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
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7. เปาหมายสูงสุดในการบรหิารกิจการบานเมืองท่ีดี คือขอใด 

 ก. เกิดผลคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

 ข. เกิดประโยชนสูงสุดของประชาชน 🗸 

 ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

 ง. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

พ.ศ. 2546 

 ☺ แนวคิด ควรทราบวาเปาหมายสูงสุดของพระราชกฤษฎีกานี้ คือ เกิดประโยชนสูงสุดของ
ประชาชน ซึ่ง มาตรา 7  การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มี
เปาหมายเพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมสวนรวม 
ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ 

 

 

 

8. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สอดคลองกับขอใดมากที่สุด 

 ก. ในกรณีท่ีมีการยุบเลิก โอน หรือรวมสวนราชการใดท้ังหมดหรือบางสวน  
 ข. ทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความจําเปน หรือสมควรที่จะไดดําเนินการตอไปหรือไม 
 ค. สวนราชการจัดใหมีการกระจายอาํนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ 🗸 
 ง. ใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสรจ็ของงานแตละงาน  

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

พ.ศ. 2546  

 ☺ แนวคิด มาตรา 27  ใหสวนราชการจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การ
อนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใดของผูดํารงตําแหนงใดใหแกผูดํารงตําแหนงท่ี
มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ  ทั้งนี้ ในการกระจายอํานาจการตัดสินใจดังกลาวตองมุงผลใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการ
บริการประชาชน 

 เมื่อไดมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจตามวรรคหน่ึงแลว ใหสวนราชการกําหนด หลักเกณฑการ
ควบคุม ติดตาม และกํากับดูแลการใชอํานาจและความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจและผูมอบอํานาจไวดวย 
หลักเกณฑดังกลาวตองไมสรางขั้นตอนหรือการกลั่นกรองงานท่ีไมจําเปนในการปฏิบัติงานของขาราชการ ใน
การนี้ หากสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมแลวจะเปนการลดข้ันตอน เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประหยัดคาใชจาย รวมทั้งไมเกิดผลเสียหายแกราชการ ใหสวนราชการดําเนินการใหขาราชการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและกําลังเงินงบประมาณ 

 เมื่อสวนราชการใดไดมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง หรือไดมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามวรรคสองแลว ใหสวนราชการนั้นเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป 
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9. การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง เปนอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ   
    ประชาชนในทองถิ่น หนวยงานใดสามารถทําได  
 ก. องคการบริหารสวนจังหวัด 🗸  
 ข. เทศบาล 
 ค. องคการบริหารสวนตําบล 
 ง. กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา  

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
 ☺ แนวคิด มาตรา 17  ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง 

 ซึ่ง มาตรา 17 (17) กําหนดใหการจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง เปนอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเทานั้น และไมพบวาเปนอํานาจหนาที่ของเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนแตอยางใด 

 

 

10. จังหวัดที่จาํนวนราษฎรเกินหาแสนคนแตไมเกินหน่ึงลานคน ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการ  
     บริหารสวนจังหวัดไดกี่คน 
 ก. 24 คน    
 ข. 30 คน   
 ค. 36 คน   
 ง. 48 คน    

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  

 ☺ แนวคดิ มาตรา 9 ในสวนของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหถือเกณฑจํานวนราษฎรแตละจังหวัด

ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง โดยตองจําตัวเลขดังนี้ 
1. จังหวัดใดมีราษฎรไมเกินหาแสนคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดไดยี่สิบสี่คน  
2. จังหวัดใดมีราษฎรเกินหาแสนคนแตไมเกินหน่ึงลานคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดไดสามสิบคน  
3. จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งลานคนแตไมเกินหนึ่งลานหาแสนคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดสามสิบหกคน  
4. จังหวัดใดมีราษฎรเกินหน่ึงลานหาแสนคนแตไมเกินสองลานคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดสี่สิบสองคน  
5. จังหวัดใดมีราษฎรเกินสองลานคนขึ้นไป ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดไดสี่สิบแปดคน 
 

 



 

หนา  7   

สงวนลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 

 

11. ถามีกิจการใดอันอยูภายในอาํนาจหนาที่ของเทศบาลต้ังแตสองแหงข้ึนไป หากจะรวมกันทําเพื่อใหเกิด 
     ประโยชน ใหจัดตั้งเปนองคการข้ึนเรียกวา 
 ก. สหกรณ  
 ข. รัฐวิสาหกิจ   
 ค. สหกิจ 
 ง. สหการ 🗸  

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

 ☺ แนวคดิ สหการ ตามมาตรา 58  ถามีกิจการใดอันอยูภายในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตั้งแตสอง
แหงข้ึนไปที่จะรวมกันทําเพื่อใหเกิดประโยชนอยางย่ิง ก็ใหจัดตั้งเปนองคการขึ้นเรียกวาสหการ มีสภาพเปน
ทบวงการเมือง และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยผูแทนของเทศบาลท่ีเกี่ยวของอยูดวย 

 ระวัง ขอสอบมักถามอีกวา การจัดตั้ง ยุบเลิก สหการ ใหดําเนินอยางไร ? 

 การจัดตั้งสหการจะทําไดก็แตโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะไดกําหนดชื่อ อํานาจหนาท่ี และ
ระเบียบการดําเนินงานไว 

 การยุบเลิกสหการใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาโดยกําหนดวิธีการจัดทรัพยสินไวดวย 

 นอกจากนี้ สหการอาจไดรับเงินอุดหนนุจากรัฐบาล และอาจกูเงินไดภายใตบังคบัมาตรา 66 (5) (6) 

 

 

12. การบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี คือ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายตาง ๆ 
     ขอใดไมใชเปาหมายของการบริหารกิจการที่ดี  
 ก. เกิดประโยชนสุขของประชาชน  
 ข. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ค. เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชน 🗸 
 ง. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ  

 เปนคําถามเก่ียวกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546  

 ☺ แนวคดิ มาตรา 6  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย 
ดังตอไปนี้ 

(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 
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13. ใครมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลเทศบาลเมืองในจังหวัดน้ัน ใหปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ีโดยถูกตอง 
     ตามกฎหมาย 
 ก. ปลัดทองถ่ิน  
 ข. นายอําเภอ 
 ค. ผูวาราชการจังหวัด 🗸  
 ง. ปลัดอําเภอ 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

 ☺ แนวคิด การควบคุมเทศบาล มาตรา 71 วรรค 1  ใหผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจหนาที่
ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นใหปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่โดยถูกตองตามกฎหมาย ในการนี้ใหมีอํานาจ
หนาที่ชี้แจงแนะนําตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จาก
เทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได 

  ระวัง ในกรณีเทศบาลตําบล ใหนายอําเภอมีอํานาจหนาที่ชวยผูวาราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาล
ตําบลในอําเภอนั้น ใหปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่โดยถูกตองตามกฎหมาย ในการนี้ใหมีอํานาจหนาท่ีช้ีแจง
แนะนําตักเตือนเทศบาลตําบล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมา
ตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาช้ีแจงหรอืสอบสวนก็ได 

 

 

14. สภาเมืองพัทยา ประกอบดวยสมาชิกจํานวนกี่คน 

 ก. 12 คน  
 ข. 24 คน 🗸 
 ค. 36 คน 
 ง. 42 คน 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 

 ☺ แนวคิด สภาเมืองพัทยา มาตรา 9  สภาเมืองพัทยาประกอบดวยสมาชิกจํานวน 24 คน ซึ่ง
เลอืกตั้งโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา 

 

 

15. รองนายกเมืองพัทยามีไดจํานวนกี่คน  

 ก. 2 คน  
 ข. 4 คน  
 ค. ไมเกิน 4 คน 🗸 
 ง. ไมเกิน 6 คน 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 

 ☺ แนวคิด จํานวนรองนายกเมืองพัทยา  มาตรา 46  นายกเมืองพัทยาอาจแตงตั้งรองนายกเมือง
พัทยาจํานวนไมเกินสี่คนซึ่งมิใชสมาชิก เปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการของเมืองพัทยาตามที่นายกเมือง
พัทยามอบหมาย 
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 ระวัง นายกเมืองพัทยาอาจแตงต้ังรองนายกเมืองพัทยาจํานวนไมเกินสี่คน หมายความวา อาจแตงตั้ง 
1คน 2คน 3คน หรือ 4คนก็ได ผูเขาสอบจึงตองตอบวา ไมเกิน 4 คน เปนคําตอบถูกตองที่สุด 

 

16. ตําแหนงใดมีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตําบล  

 ก. นายกองคการบริหารสวนตําบล  
 ข. นายกสภาตาํบล 
 ค. หัวหนาเลขานุการสภาตาํบล 
 ง. นายอําเภอ 🗸 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 

 ☺ แนวคดิ ผูอํานาจแตงตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตําบล  มาตรา 19  สภาตําบลมีเลขานุการ
สภาตําบลคนหนึ่งซึ่งแตงตั้งจากขาราชการที่ปฏิบัติงานในตําบลนั้นหรือจากบุคคลอ่ืนที่มีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม 

 โดยใหนายอําเภอเปนผูแตงตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตําบลตามมติของสภาตําบล 

 ระวัง หามสับสนกับกรณี เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล เพราะผูแตงตั้งไมใชนายอําเภอ 

แตมาจากการที่ สภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลคนหนึ่ง เปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  

 

 

17. องคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ ตามการแบงโดยอาศัยหลักเกณฑระดับรายได ตองมีรายไดไม 
     รวมเงินอดุหนุนเทาใด 
 ก. สูงกวา 20 ลานบาท แตไมเกิน 25 ลานบาท  
 ข. สูงกวา 20 ลานบาท 🗸 
 ค. 6-20 ลานบาท 
 ง. 6 ลานบาท 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ หลักเกณฑระดับรายได ที่ใชแบงขนาด อบต. ซึ่งไมอยูใน พ.ร.บ. ท่ีออกสอบ 

 ☺ แนวคิด หลักเกณฑระดับรายได ที่ใชแบงขนาด อบต. ที่ควรทราบมีดังนี้ 

     (1) รายไดไมรวมเงินอดุหนุนสูงกวา 20 ลานบาท  เปน อบต.ขนาดใหญ  

      (2) รายไดไมรวมเงินอดุหนุน   6-20 ลานบาท  เปน อบต.ขนาดกลาง  

     (3) รายไดไมรวมเงินอดุหนุนต่ํากวา   6 ลานบาท  เปน อบต.ขนาดเล็ก 

  

18. ใครเปนผูรักษาการตามพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

 ก. อธิบดีกรมบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน   
 ข. อธิบดีกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 
 ค. ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 🗸 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
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 ☺ แนวคิด มาตรา 4  กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนผูรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

  

19. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น มีช่ือเรียกโดยยอวาอะไร 

 ก. กถ.  
 ข. ก.ถ. 🗸 
 ค. คมถ. 
 ง. ค.ถ. 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

 ☺ แนวคดิ มาตรา 30  เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลของพนักงานในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทุกรูปแบบใหมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนแกประชาชนในทองถ่ิน และประโยชนของ
ประเทศเปนสวนรวมและสามารถรองรับการกระจายอํานาจใหแกทองถ่ินได ใหมีคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นเรียกโดยยอวา “ก.ถ.”  

 

 

20. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (เรียกโดยยอวา “ก.ถ.”) มีกรรมการกี่คน 

 ก. 13 คน  
 ข. 15 คน 
 ค. 17 คน   
 ง. 18 คน 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

 ☺ แนวคิด สูตรทอง 1 6 5 5 = รวม 17 คน ซึ่งมาตรา 30  มีบุคคลดังนี้  

คนที่ 1 บุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกเปนประธาน 1 คน โดยหลักเกณฑตามมาตรา 31  
คนที่ 2-7 กรรมการโดยตําแหนงจํานวน 6 คน ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพล

เรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

คนที่ 8-12 กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซ่ึงมีความรู
ความเชี่ยวชาญในดานการบริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานบริหารและ
การจัดการหรือดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางวิชาการ หรือมีความรูเปนท่ียอมรับ 

คนที่ 13-17 (5 คน) ผูแทนคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวน
หนึ่งคน ผูแทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจํานวนหนึ่งคน ผูแทนคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบลจํานวนหนึ่งคน ผูแทนคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครจํานวนหนึ่งคน ผูแทนคณะกรรมการ
พนักงานเมืองพัทยาจํานวนหนึ่งคน และในกรณีท่ีมีกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ใหมีผูแทน
คณะกรรมการพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนนั้นคัดเลือกกันเอง
จํานวนหน่ึงคน 
  ระวัง เลขานุการคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น คือ หัวหนา
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นเปน 
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21. คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล มีกรรมการผูทรงคุณวฒุิกี่คน  

 ก. 4 คน  
 ข. 6 คน 🗸 
 ค. 8 คน   
 ง. 18 คน 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

 ☺ แนวคดิ  มาตรา 24   คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ประกอบดวย 

(1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยซึ่งไดรับ
มอบหมาย เปนประธาน 

(2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

(3) ผูแทนเทศบาลจํานวน 6 คน ซึ่งคัดเลือกจากนายกเทศมนตรีจํานวนสามคน และ
ปลัดเทศบาลจํานวนสามคน 

(4) ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 6 คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการ
บริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานอ่ืนที่จะเปนประโยชน
แกการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒติาม (4) ใหกรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายชื่อบุคคล
จํานวนเกาคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนเกาคนและใหบุคคลทั้งสิบแปดคนดังกลาว
ประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือหกคน 
 ระวัง ถาขอสอบถามวา คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล มีทั้งหมดกี่คน ใหตอบวา 18 คน 
  

22. อํานาจเก็บภาษีบํารงุองคการบริหารสวนจังหวัดจากการคา ยาสูบ ในเขตจังหวัด  
     องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติจดัเก็บเพิ่มข้ึนได มวนละกี่สตางค 
 ก. ไมเกินมวนละ 15 สตางค  
 ข. เกินมวนละ 10 สตางค  
 ค. ไมเกินมวนละ 10 สตางค 🗸    
 ง. เกินมวนละ 15 สตางค  

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

 ☺ แนวคิด  มาตรา 64  องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีบํารุงองคการ
บริหารสวนจังหวัดจากการคาในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้ 

(1) น้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันท่ีคลายกัน หรือกาซปโตรเลียม
ที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นไดไมเกินลิตรละสิบสตางคสําหรับน้ํามัน และกิโลกรัมละไม
เกินสิบสตางคสําหรับกาซปโตรเลียม 

(2) ยาสูบ โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นไดไมเกินมวนละ 10 สตางค 
 ระวัง องคการบริหารสวนจังหวัดไมมีอํานาจออกขอบัญญัติจัดเก็บคาแสตมปยาสูบตามกฎหมายวา
ดวยยาสูบ เพราะ เปนกรณีของ เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบลและกรุงเทพมหานครเทานั้น
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
(แสตมปยาสูบเปนเพียงเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีอยางหนึง่) 
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23. หากตองการใหหนังสือสงถึงผูรับภายในเวลาที่กําหนด ใหระบุคาํวาอะไรหนังสือน้ัน 

 ก. ดวนท่ีสุด  
 ข. ดวนภายใน 🗸  
 ค. ดวน    
 ง. ดวนมาก 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

 ☺ แนวคดิ  ระเบียบขอ 28  ในกรณีทีต่องการใหหนังสือสงถึงผูรับภายในเวลาที่กําหนด  

ตองดําเนินการ ดังนี้ 

  1. ใหระบุคําวา ดวนภายใน  

  2. ลงวัน เดือน ป และกําหนดเวลาที่ตองการใหหนังสือนั้นไปถึงผูรับ  

  3. กับใหเจาหนาที่สงถึงผูรับซึ่งระบุบนหนาซองภายในเวลาที่กําหนด 

 

 

24. หนังสือราชการหนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ ซึ่งตองปฏิบัติในทันทีทีไ่ดรับ คือหนังสือประเภทใด 
 ก. เร็วกวาปกต ิ  
 ข. ดวน  
 ค. ดวนมาก    
 ง. ดวนท่ีสุด 🗸 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

 ☺ แนวคิด  ระเบียบขอ 28  หนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ คือ หนังสือที่ตองจัดสงและ
ดําเนินการทางสารบรรณดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ แบงเปน 3 ประเภท ไดแก 

1. ดวนที่สุด ใหเจาหนาที่ปฏิบัติในทันทีที่ไดรับหนังสือนั้น 
2. ดวนมาก ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติโดยเร็ว 
3. ดวน ใหเจาหนาที่ปฏิบัติเรว็กวาปกติ เทาที่จะทําได 

 ระวัง “หนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ”  แบงเปน 3 ประเภทขางตน 
 แต หนังสือที่ใหเจาหนาที“่ปฏิบัติเร็วกวาปกติ เทาที่จะทําได” คือ หนังสือประเภท “ดวน” 
 

 

25. หนังสือรับรอง หากเปนกรณีที่การรบัรองเปนเรื่องสําคัญที่ออกใหแกบุคคล ใหติดรูปถายของผูที่ไดรับ  

     การรับรอง ขนาดเทาใดถูกตองที่สุด 

 ก. 4 × 6 เซนติเมตร 
 ข. 4 × 6 เซนติเมตร หนาตรง ไมสวมหมวก 🗸 
 ค. 2 × 4 เซนติเมตร    
 ง. 2 × 4 เซนติเมตร หนาตรง ไมสวมหมวก 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 



 

หนา  13   

สงวนลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 

 ☺ แนวคิด  ระเบียบขอ 24  หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่สวนราชการออกใหเพื่อรับรองแก บุคคล 
นิติบุคคลหรือหนวยงาน เพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยทั่วไปไมจําเพาะเจาะจง ใช
กระดาษตราครุฑ 

 ซึ่งในขอยอย 24.7 ของระเบียบ กําหนดวา รูปถายและลายมือชื่อผูไดรับการรับรอง ในกรณีที่การ
รับรองเปนเรื่องสําคัญที่ออกใหแกบุคคล ใหติดรูปถายของผูท่ีไดรับการรับรองขนาด 4 × 6 เซนติเมตร หนา
ตรง ไมสวมหมวกประทับตราชื่อสวนราชการที่ออกหนังสือบนขอบลางดานขวาของรูปถายคาบตอลงบน
แผนกระดาษและใหผูนั้นลงลายมือชื่อไวใตรูปถายพรอมทั้งพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ
ดวย 

 

26. มาตรฐานซอง มีก่ีขนาด  

 ก. 4 × 6 เซนติเมตร 
 ข. 4 × 6 เซนติเมตร หนาตรง ไมสวมหมวก 🗸 
 ค. 2 × 4 เซนติเมตร    
 ง. 2 × 4 เซนติเมตร หนาตรง ไมสวมหมวก 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

 ☺ แนวคดิ  ระเบียบขอ 74.2 มาตรฐานซอง โดยปกติใหใชกระดาษสีขาวหรือสีนํ้าตาล น้ําหนัก 80 
กรัมตอตารางเมตร เวนแตซองขนาดซี 4 ใหใชกระดาษน้ําหนัก 120 กรัมตอตารางเมตร มี 4 ขนาด คอื 

1. ขนาดซี 4 หมายความวา ขนาด 229 มิลลิเมตร × 324 มิลลิเมตร 
2. ขนาดซี 5 หมายความวา ขนาด 162 มิลลิเมตร × 229 มิลลิเมตร 
3. ขนาดซี 6 หมายความวา ขนาด 114 มิลลิเมตร × 162 มิลลิเมตร 
4. ขนาดดีแอล หมายความวา ขนาด 110 มิลลิเมตร × 220 มิลลิเมตร 

 ระวัง ควรจําคูกับ มาตรฐานกระดาษ วาใชกระดาษปอนดขาวเทานั้น มี 3 ขนาด 

  คือ  1.เอ 4   2.เอ 5   3.เอ 8 

 

 

27. ตรารับหนังสือ ตองกรอกรายละเอียดอะไรบาง 

 ก. เลขรับ  
 ข. วันที ่เวลา  
 ค. ชื่อผูประทับตรา    
 ง. ถูกท้ังขอ ก.และ ข. 🗸 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

 ☺ แนวคิด  ระเบียบขอ 37  กําหนดวา ใหประทับตรารับหนังสือ ที่มุมบนดานขวาของหนังสือโดย
กรอกรายละเอียดดังนี้ 

  1. เลขรับ ใหลงเลขที่รับตามเลขที่รับในทะเบียน 

  2. วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่รับหนังสือ 

  3. เวลา ใหลงเวลาท่ีรับหนังสือ 
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28. บรรดาขอความที่ผูบังคับบญัชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมายใชกระดาษตราครุฑ หมายถึง
อะไร 

 ก. ประกาศ  
 ข. คําสั่งโดยชอบดวยกฎหมาย  
 ค. คําสั่ง   🗸 
 ง. หนังสือราชการ  

 เปนคําถามเกี่ยวกับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

 💡 แนวคดิ  ระเบียบขอ 16  คําสั่ง คือ บรรดาขอความท่ีผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวย
กฎหมายใชกระดาษตราครุฑ   

 

 

29. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับ หนังสือประชาสัมพันธ   

 ก. ประกาศ คําสั่ง ขอบังคับ  
 ข. ประกาศ แถลงการณ  ขาว  🗸  
 ค. หนังสือภายนอก หนังสือประชาสัมพันธ แถลงการณ    
 ง. คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

 ☺ แนวคิด  ระเบียบขอ 19  หนังสือประชาสัมพันธมี 3 ชนิด ไดแก  

  1. ประกาศ  

  2. แถลงการณ  

  3. ขาว 

 

30. ตราครุฑสําหรับแบบพิมพ มีขนาดใดบาง 

 ก. ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร และ ขนาดตัวครุฑสูง 2.5 เซนติเมตร 
 ข. ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร และ ขนาดตัวครุฑสูง 1เซนติเมตร  
 ค. ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร และ ขนาดตัวครฑุสูง 5 เซนติเมตร    
 ง. ขนาดตัวครฑุสูง 3 เซนติเมตร และ ขนาดตัวครฑุสูง 1.5 เซนติเมตร 🗸 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

 💡 แนวคิด  ระเบียบขอ 71   ตราครุฑสําหรับแบบพิมพ  มี 2 ขนาด คือ 

1. ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร 
2. ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร 

 

31. ในหนงัสือราชการ คําข้ึนตนและลงทายท่ีใชกับประธานสภาผูแทนราษฎร คือขอใด 
 ก. กราบเรียน – ขอแสดงความนับถืออยางย่ิง 🗸 
 ข. กราบเรียน - ขอแสดงความนับถืออยางสูง  
 ค. กราบเรียน - ขอแสดงความนับถือ    
 ง. กราบเรียน - ขอแสดงความนับถือยิ่ง 
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 เปนคําถามเกี่ยวกับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

 ☺ แนวคดิ  หนังสือราชการที่ทําขั้น ไมวาจะเปนหนังสือภายนอกหรือหนังสือภายใน คําข้ึนตน ใหใช
คําขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําขึ้นตนสรรพนาม และคําลงทาย ที่กําหนดไวใน
ภาคผนวก 2 แลวลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง หรือ ชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไมเก่ียวกับตําแหนง
หนาท่ี 

 บุคคลที่ตองใชคําวา “กราบเรียน - ขอแสดงความนับถืออยางย่ิง”เปนคําข้ึนตนและลงทาย  

ไดแก 

 1.ประธานองคมนตรี  2.นายกรัฐมนตรี  3.ประธานรัฐสภา 

 4.ประธานสภาผูแทนราษฎร 5.ประธานวุฒิสภา 6.ประธานศาลฎีกา 

 7.รฐับุรุษ  8.ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 9.ประธานศาลปกครองสูงสดุ 

 10.ประธานกรรมการเลือกตั้ง   11.ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 12.ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

 13.ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน  14.ผูตรวจการแผนดิน 

 15.อัยการสูงสุด 

  - สําหรับคําสรรพนามที่ใชกับบุคคลขางตน คือ “ขาพเจา ทาน ผม กระผม ดิฉัน”  

  - คําที่ใชในการจาหนาซอง คือ “กราบเรียน” 

  ระวัง ปจจุบันคาํวา “ฯพณฯ” ไมมีระเบียบกําหนดใหใชในหนังสือราชการ 

  
 
32. บันทึก ( Memorandum)  เปนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ ประเภทใด  

 ก. หนังสือแบบพิธีท่ีลงชื่อ 
 ข. หนังสือราชการที่ไมเปนแบบพิธี  
 ค. หนังสือที่มิตองลงชื่อ 🗸    
 ง. หนังสือที่ลงชื่อ 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ ภาคผนวก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

 ☺ แนวคิด   หนังสือราชการภาษาอังกฤษ มี 2 ประเภท คือ  

    1. หนงัสือที่ลงชื่อ  

    2. หนังสือที่มิตองลงชื่อ 

 1. หนงัสือที่ลงชื่อ มี 3 ชนิด ไดแก 

  1.1 หนังสือราชการที่เปนแบบพิธี (First Person Formal Note) มี 2 แบบ คือ แบบที่ใชใน

 การติดตอทางการทูตระหวางสวนราชการไทยกับสวนราชการตางประเทศหรือองคการระหวาง

 ประเทศ และแบบที่ใชในการติดตอระหวางสวนราชการไทยกับหนวยงานท่ัวไป  

  1.2 หนังสือราชการท่ีไมเปนแบบพิธี (First Person Informal Note) ใชใน 2 กรณี คือ สวน

 ราชการไทยมีไปถึงสวนราชการตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ และ สวนราชการไทยมีไป

 ถึงหนวยงานเอกชน เปนหนังสือที่เขียนโดยใชสรรพนามบุรุษที่ 1 และตอง ลงชื่อ ใชสําหรับเรื่องที่มี
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 ความสําคัญลดหลั่นมาจากหนังสือราชการท่ีเปนแบบพิธี เชน การสืบถามขอความหรือขอทราบ

 ขอเท็จจริงบางประการ นอกจากนั้น อาจใชติดตอกับสวนราชการ ตางประเทศหรือองคการระหวาง

 ประเทศในกรณีท่ีประสงคจะเนนความสัมพันธสวนบุคคล  

  1.3 หนังสือกลาง ( Third Person Note หรือ Note Verbale) คือ หนังสือราชการท่ีใช

 สรรพนามบุรุษท่ี 3 และประทับตราชื่อสวนราชการ โดยหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือผูที่หัวหนา

 สวนราชการระดับกรมขึ้นไปมอบหมาย หนังสือประเภทนี้เปนหนังสือที่สวนราชการไทยใชติดตอกับ

 สวนราชการตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ โดยทั่วไปใหเขียนจากหนวยงานถึงหนวยงาน  

 แตในบางกรณอีาจเขียนจากตําแหนงถึงตําแหนงก็ได  

 

 2. หนงัสือที่มิตองลงช่ือ มี 2 ชนิด ไดแก  

  2.1 บันทึกชวยจํา ( Aide-Memoire) คือ หนังสือที่ใชสําหรับยืนยันขอความในเรื่องที่ได

 สนทนา  เชน ชี้แจงขอเท็จจริง ขอรองเร่ืองตาง ๆ หรือประทวงดวยวาจา หรือแสดงทาทีใหอีกฝาย

 หนึ่งทราบ โดยปกติใชยื่นใหแกอีกฝายหนึ่งหรืออาจสงไปโดยมีหนังสือนําสงก็ได  

  2.2 บันทึก ( Memorandum) คือ หนังสือท่ีใชสําหรับแถลงรายละเอียดหรือแสดง

 ขอเท็จจริง ใหความเห็นหรือโตแยงหรือแสดงทาที โดยปกตใิชย่ืนใหแกอีกฝายหนึ่งหรืออาจสงไปโดยมี

 หนังสือนําสงก็ได 

 

33. ขอมูลขาวสารที่มีผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอื่น หากตองการสงมอบใหแก  
     หอจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากร เพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา ถามวาขอมูล 
     ขาวสารน้ันตองมีอายุครบกําหนดเวลาเทาใด 
 ก. ครบ 10 ป 
 ข. ครบ 35 ป  
 ค. ครบ 75 ป    
 ง. ครบ 20 ป  🗸 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 ☺ แนวคดิ   “ขอมูลขาวสารที่มีผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอื่น” เปน
ขอมูลขาวสาร ตาม มาตรา 15 (6) ซึ่ง มาตรา 15 วรรค 1 กําหนดวา หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
อาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ได(จะเปดเผยหรือไมเปดเผยก็ได)  โดยคํานึงถึง 1.การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของ
หนวยงานของรัฐ 2.ประโยชนสาธารณะ และ 3.ประโยชนของเอกชนที่เก่ียวของประกอบกัน 

 และมาตรา 26  ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐสามารถสงมอบใหแกหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ กรมศิลปากร หรือ หนวยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไวให
ประชาชนไดศึกษาคนควา มีดังน้ี 

 1. ขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษา หรือ 

 2. ขอมูลขาวสารน้ัน มีอายุครบกําหนดเวลา ดังนี้ 

  2.1 ขอมูลขาวสารฯ ตาม ม.14 = ครบ 75 ป นับแต วันท่ีเสร็จสิ้นการจัดใหมี  

  2.2 ขอมูลขาวสารฯ ตาม ม.15 = ครบ 20 ป นับแต วันที่เสร็จสิ้นการจัดใหมี 
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34. ขอมูลขาวสารของราชการใด ไมตองลงพิมพ(ตีพิมพ)ในราชกิจจานุเบกษา 

 ก. สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญ 
 ข. สัญญาสัมปทาน  
 ค. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําป    
 ง. ถูกท้ังขอ ข และ ค  🗸 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 ☺ แนวคิด มาตรา 7  หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลง
พิมพในราชกิจจานุเบกษา 

(1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนนิงาน 
(2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
(3) สถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรฐั 
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการ

ตีความ  ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนท่ีเก่ียวของ 
(5) ขอมูลขาวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 ระวัง สัญญาสัมปทาน แผนงาน โครงการ และ งบประมาณรายจายประจําป ตามขอ ข และ ค   

เปนเพียง ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐอยางนอยตองจัดใหมีไวใหประชาชนเขาตรวจดูได 

ตามมาตรา 9 เทานั้น แตไมตองลงพิมพ(ตีพิมพ)ในราชกิจจานุเบกษา 

 

 

35. ขอใดไมเปนการบริหารราชการสวนทองถิ่น 

 ก. องคการบริหารสวนจังหวัด 
 ข. เทศบาล  
 ค. หมูบาน 🗸    
 ง. กรุงเทพมหานคร 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 

 ☺ แนวคิด มาตรา 70  ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นดังนี้ 

(1) องคการบริหารสวนจังหวัด 
(2) เทศบาล 
(3) สุขาภิบาล (ในป พ.ศ. 2542 สุขาภิบาลทั้งหมดไดถูกยกฐานะเปนเทศบาล) 

  (4) ราชการสวนทองถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายกําหนด (ปจจบุัน คอื อบต. พัทยา กทม.) 

 ระวัง หมูบาน คือ การจัดการปกครองทองท่ี ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ 

 

36. ขอใดไมใชผูบริหารทองถิ่น  

 ก. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 ข. นายกองคการบริหารสวนตําบล  
 ค. ผูใหญบาน 🗸    
 ง. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
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  แนวคิด  

 ผูใหญบาน ทําหนาท่ีชวยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหนาที่และเปนหัวหนาราษฎรในหมูบานของ
ตน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี 

 ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูบริหารทองถ่ิน เพราะ กรุงเทพมหานครเปนการปกครองทองถ่ิน
รูปแบบพิเศษ  

 

 

37. การจัดตั้งกรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซึ่งไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
     กระทรวง หรือทบวง ตองตราเปนกฎหมายใด 
 ก. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ข. พระราชบัญญัต ิ🗸  
 ค. พระราชกําหนด    
 ง. ราชกิจจานุเบกษา 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 

 ☺ แนวคิด มาตรา 8 วรรค 3 กําหนดใหตราเปนพระราชบัญญัติ ใหระบใุหระบุการไมสังกัดไวดวย 

 

 

38. จังหวัดใดมีเทศบาลนครมากที่สุด  

 ก. นครราชสีมา 
 ข. นนทบุร ี🗸  
 ค. สุราษฎรธาน ี 🗸 
 ง. เชียงใหม 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ ความรูทั่วไปเก่ียวทองถิ่น 

 ☺ แนวคิด (ขอมูลปจจุบันท่ีควรรู) จังหวัดที่มีเทศบาลนครมากที่สุด 1-5 อันดับแรก ไดแก 
ชลบุรี นนทบุรี สงขลา สมุทรสาคร สุราษฎรธานี โดยมีเทศบาลนครจังหวัดละ 2 แหง จึงถูกทั้งขอ ข และ ค 

เทศบาลนคร   เทศบาลเมือง   เทศบาลตําบล   อบต. 
ชลบุร ี 2   สงขลา 11   เชียงใหม 116   นครราชสีมา 243 
นนทบุรี 2   ชลบุร ี 10   นครราชสีมา 85   ศรีสะเกษ 179 
สงขลา 2   ปทุมธานี 9   กาฬสินธุ 77   อุบลราชธาน ี 179 
สมุทรสาคร 2   ขอนแกน 6   ขอนแกน 77   บุรีรัมย 146 
สุราษฎรธานี 2   จันทบุร ี 5   เชียงราย 72   สุรินทร 144 
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39. เทศบาลเมือง สภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภาจํานวนก่ีคน 

 ก. 12 คน 
 ข. 18 คน 🗸  
 ค. 24 คน  
 ง. 32 คน 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

 ☺ แนวคดิ มาตรา 15 สภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่นตามจํานวน ดังตอไปนี้ 

(1) สภาเทศบาลตําบล  ประกอบดวยสมาชิกจํานวน   12 คน 
(2) สภาเทศบาลเมือง  ประกอบดวยสมาชิกจํานวน  18 คน 
(3) สภาเทศบาลนคร    ประกอบดวยสมาชิกจํานวน    24 คน 

 

40. เทศบาลเมือง คอืทองถ่ินชุมนุมชนที่มีราษฎรต้ังแตกี่คนข้ึนไป 

 ก. 9,000 คน 
 ข. 10,000 คน 🗸  
 ค. 15,000 คน  
 ง. 20,000 คน 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

 ☺ แนวคดิ มาตรา 10 เทศบาลเมือง ไดแก  

 1.ทองถ่ินอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือ 2.ทองถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต 10,000 คนข้ึนไป 
+ ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้ + และ มีประกาศกระทรวง 
มหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลเมือง (ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุชื่อและเขตของเทศบาลไวดวย) 

 

 

41. เทศบาลนคร คือทองถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรต้ังแตกี่คนข้ึนไป 

 ก. 10,000 คน 
 ข. 30,000 คน  
 ค. 45,000 คน  
 ง. 50,000 คน 🗸 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

 ☺ แนวคิด มาตรา 11 เทศบาลนคร ไดแก  

 1. ทองถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต 50,000 คนข้ึนไป + 2. ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติ
หนาท่ีอันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้ + และ 3. มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลนคร 
ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุชื่อและเขตของเทศบาลไวดวย 
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42. คณะกรรมการพนักงานเทศบาล มผีูแทนเทศบาลจํานวนกี่คน 

 ก. 9 คน 
 ข. 6 คน 🗸 
 ค. 4 คน  
 ง. 7 คน 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

 ☺ แนวคิด มาตรา 23  เทศบาลที่อยูในเขตจังหวัดหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลรวมกัน
คณะหนึ่งทําหนาที่บริหารงานบุคคลสําหรับเทศบาลทุกแหงท่ีอยูในเขตจังหวัดนั้น ประกอบดวย 

(1) ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน  1 คน 
(2) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดจากสวนราชการในจังหวัดนั้น 5 คน 
(3) ผูแทนเทศบาลจํานวน 6 คน ดังน้ี 

(ก) ประธานสภาเทศบาลซึ่งประธานสภาเทศบาลในเขตจังหวัดน้ันคัดเลือกกันเอง 2 คน 
(ข) นายกเทศมนตรี ซึ่งนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเอง           2 คน 
(ค) ผูแทนพนักงานเทศบาล ซึ่งปลัดเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเอง        2 คน 

(4) ผูทรงคุณวุฒจิํานวน 6 คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดาน 
1.บริหารงานทองถ่ิน 2.บริหารงานบุคคล 3.ระบบราชการ 4.บริหารและการจัดการ หรือ

    ดานอื่นที่จะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
 
 
43. ถาไมมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการได ตองทาํอยางไร  

 ก. ใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนผูรักษาราชการแทน🗸 
 ข. ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลใกลเคียง เปนผูรักษาราชการแทน 
 ค. ใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล เปนผูปฏิบัติราชการแทน    
 ง. ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนผูปฏิบัติราชการแทน 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 

 ☺ แนวคดิ ขอ 244 ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ใน
กรณทีี่ ไมมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการได ใหรองปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลายคน ใหประธานกรรมการ 

บริหารองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการ
แทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการได  

ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งพนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวนตําบล
ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นเปนผูรักษาราชการแทน 

 ในกรณีที่ไมมีรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการได  ประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลจะแตงตั้งพนักงานสวนตาํบลในองคการบริหารสวนตําบลซึ่งดํารงตํา
แหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นเปนผูรักษาราชการแทนก็ได 
 

 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล

 มี 18 คน (6+6+6) 
  

6 คน 
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44. โทษของผูละเมิดหรือฝาฝนเทศบัญญัติ คือขอใด 

 ก. จําคุกไมเกิน 6 เดือน และหรือปรับไมเกิน 1,000 บาท 
 ข. จําคุกไมเกิน 6 เดือน และหรือปรับไมเกิน 10,000 บาท 
 ค. ปรับไมเกิน 10,000 บาท 
 ง. ปรับไมเกิน 1,000 บาท 🗸 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   
 ☺ แนวคิด มาตรา 60 ในเทศบัญญัตินั้น จะกําหนดโทษปรับผูละเมิดเทศบัญญัติไวดวยก็ได แตหาม
มิใหกําหนดเกินกวา 1,000 บาท (ไมมีโทษจําคุก) 
 

โทษของผูละเมิดขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

ขอบัญญัติ 
(อบต.) 

  
เทศบัญญัต ิ
(เทศบาล) 

  
ขอบัญญัติ 

(อบจ.) 
  

ขอบัญญัติ 
(เมืองพัทยา) 

  
ขอบัญญัติ 
(กทม.) 

ปรับไมเกิน 
1,000 บาท  

ปรับไมเกิน 
1,000 บาท  

จําคุกไมเกิน 
6 เดือน และหรือ

ปรับไมเกิน
10,000 บาท 

 

จําคุกไมเกิน  
6 เดือน และหรือ

ปรับไมเกิน  
10,000 บาท 

 

จําคุกไมเกิน  
6 เดือน และหรือ

ปรับไมเกิน  
10,000 บาท 

 

 

45. ใคร คือ ประธานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

 ก. ผูวาราชการจังหวัด 🗸 
 ข. นายกเทศมนตรี 
 ค. ผูใหญบาน    
 ง. นายกเทศบาล 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

 ☺ แนวคิด มาตรา 23  เทศบาลที่อยูในเขตจังหวัดหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลรวมกัน
คณะหนึ่งทําหนาที่บริหารงานบุคคลสําหรับเทศบาลทุกแหงท่ีอยูในเขตจังหวัดนั้น ประกอบดวย 
 (1) ผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน   

 

46. ใคร คือ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล 

 ก. ผูวาราชการจังหวัด 
 ข. นายกเทศมนตรี 
 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย    
 ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 🗸 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

 ☺ แนวคิด คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล มีหนาที่ ใหคําปรึกษาและเสนอขอแนะนําแก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับกิจการเทศบาลโดยทั่วไป 
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 มาตรา 75 ทวิ ใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคณะหนึ่ง ประกอบดวยปลัดกระทรวง
มหาดไทยเปนประธาน อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน* อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง*อธิบดีกรม
ตํารวจ อธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมอนามัย ผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณ ผูอํานวยการสวนการปกครองทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น* เปนกรรมการโดย
ตําแหนง และกรรมการอ่ืนซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งอีกไมเกินหาคน 

ใหผูอํานวยการสวนการปกครองทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น* เปนเลขานุการ
คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล 
  

 

47. สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สังกัดในหนวยงานใด 

 ก. สํานักนายกรัฐมนตรี 
 ข. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 🗸 
 ค. กระทรวงมหาดไทย    
 ง. องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

 ☺ แนวคิด มาตรา 15  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใน(สังกัด)สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมอีํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
(2) รวบรวมขอมูล ศึกษา และวิเคราะหเก่ียวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับงานของคณะกรรมการ 
(3) รวมมือและประสานงานกับราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(5) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 

 

48. คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีท้ังหมดกี่คน 

 ก. 32 คน  
 ข. 34 คน 
 ค. 36 คน 🗸 
 ง. 38 คน 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

 ☺ แนวคิด มาตรา 6   “คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” 
ประกอบดวย 

 
คณะกรรมการการกระจายอํานาจ ฯ

 มี 36 คน (12+12+12) 
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(1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกฯซึ่งนายกฯมอบหมายเปนประธาน 1 คน(โดยตําแหนง) 
(2) รฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง

มหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ผูอํานวยการสาํนักงบประมาณ และอธิบดีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น* 11 คน(โดยตําแหนง) 

(3)  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 12 คน ประกอบดวย ผูบริหารองคการบริหารสวน
จังหวัดสองคน ผูบริหารเทศบาลสามคน ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหาคน และผูบริหาร
กรุงเทพมหานคร ผูบริหารเมืองพัทยาหรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นท่ีมกีฎหมายจัดตั้งข้ึนรวม
สองคน  ท้ังนี้ โดยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่นายกรัฐมนตรกํีาหนด 

(4) ผูทรงคุณวุฒิ 12 คน ประกอบดวย บุคคลซึ่งมีความรูความเช่ียวชาญในดานการบรหิาร
ราชการแผนดิน ดานการพัฒนาทองถ่ิน ดานเศรษฐศาสตร ดานการปกครองสวนทองถ่ินในสาขารัฐศาสตรหรือ
รัฐประศาสนศาสตร และดานกฎหมาย  ท้ังนี้ การสรรหาผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
นายกรัฐมนตรีกําหนด 

ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
เลขานุการคณะกรรมการ 
   

 

49. ขอใดไมใชหนาที่ คณะกรมการจังหวัด 

 ก. เปนท่ีปรึกษาผูวาราชการจงัหวัด  
 ข. เปนกรรมการจังหวัด 🗸 
 ค. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีกฎหมายกําหนด    
 ง. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามมติของคณะรัฐมนตรี 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 

 ☺ แนวคิด มาตรา 53  ในจังหวัดหนึ่งใหมีคณะกรมการจังหวัด ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของผูวา
ราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผนดินในจังหวัดนั้น กับปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่กฎหมายหรือมติของ
คณะรัฐมนตรีกําหนด (ผูวาราชการจังหวัด เห็นสมควรจะแตงตั้ง ใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดซึ่ง
ปฏิบัติหนาท่ีในราชการสวนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเปนกรมการจังหวัดเพิ่มขึ้นเฉพาะการปฏิบัติหนาท่ีใด
หนาท่ีหนึ่งก็ได) 

คณะกรมการจังหวัดประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน รองผูวาราชการจังหวัด
หน่ึงคนตามท่ีผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซ่ึงเปนหัวหนาท่ีทําการอัยการจังหวัด 
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดจากกระทรวงและทบวงตาง ๆ เวนแต
กระทรวงมหาดไทยซึ่งประจําอยูในจังหวัด กระทรวง หรือทบวงละหนึ่งคน เปนกรมการจังหวัดและหัวหนา
สํานักงานจังหวัดเปนกรมการจังหวัดและเลขานุการ 

ถากระทรวงหรือทบวงมีหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดซึ่งกรมตาง ๆ ในกระทรวงหรือ
ทบวงนั้นสงมาประจําอยูในจังหวัดมากกวาหนึ่งคน ใหปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงกําหนดใหหัวหนาสวน
ราชการประจําจังหวัดหนึ่งคนเปนผูแทนของกระทรวงหรือทบวงในคณะกรมการจังหวัด 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  
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50. ไขหวัดนกสายพันธุลาสุด ที่พบผูปวยรายแรกในประเทศจีน คือสายพันธุใด 

 ก. H7N1 
 ข. H7N9 
 ค. H7N4 🗸    
 ง. H7N7  

  - จีนยืนยันพบผูปวยไวรัสไขหวัดนกสายพันธุ H7N4 รายแรก วันที่ 25 ธันวาคม 2560 

      - H5N1 เปนกรณีแรกของโลกในป 1997  

 
 
51. วันทองถิ่นไทย ตรงกับวันที่เทาใดของทุกป 

 ก. 18 มีนาคม 🗸 
 ข. 18 เมษายน 
 ค. 19 มีนาคม    
 ง. 20 เมษายน 

  สุขาภิบาลแหงแรกของไทย คือ "สุขาภิบาลกรุงเทพ" จัดตั้งขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. 2440 (ร.ศ.116) 

      สุขาภิบาลหัวเมืองแหงแรกของไทย คือ "สุขาภิบาลทาฉลอม” ร.5 ไดมีพระบรมราชโองการให
ยกฐานะจากตําบลทาฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2448 (ร.ศ. 124) ปจจุบันคือ "เทศบาลนคร
สมุทรสาคร”  

      วันที่ 18 มีนาคมของทุกปถือเปนวันทองถิ่นไทย 

  

  

52. เว็บไซต (Website) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พิมพอยางไร 

 ก. www.dal.go.th 
 ข. www.dla.go.th 🗸 
 ค. www.dla.co.th    
 ง. www.dla.com 

 ควรรู Department of Local Administration คือ ชื่อภาษาอังกฤษกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ยอวา สถ. 

 

 

53. อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นคนปจจุบันคือใคร (ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2561) 

 ก. นายสันติธร ย้ิมละมัย 
 ข. นายทวี เสริมภักดีกุล 
 ค. นายขจร ศรชีวโนทัย    
 ง. นายสุทธพิงษ จุลเจริญ 🗸 
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54. ขอใดไมใชระบบช้ันของศาลยุติธรรม 

 ก. ศาลชั้นตน 
 ข. ศาลปกครอง 🗸 
 ค. ศาลอุทธรณ    
 ง. ศาลฎีกา 

 ระบบศาลยุติธรรมแบงออกเปน 3 ชั้น คือ 1.ศาลช้ันตน 2.ศาลอุทธรณ 3.และศาลฎีกา 

 สวนศาลปกครอง มี 2 ชั้น คือ 1.ศาลชั้นตน(รวมถึงศาลปกครองกลาง) 2.ศาลปกครองสูงสุด 

 ศาลไทยในปจจุบันมี 4 ประเภท 

 1. ศาลรัฐธรรมนูญ มีหนาที่วินิจฉัยประเด็นปญหาตางๆที่เกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญ 

 2. ศาลยุติธรรม มีอํานาจพิจารณาพิพากษาทั้งปวง โดยเฉพาะคดีแพงและคดีอาญา เวนแตคดีที่อยูใน
    อํานาจของศาลอ่ืน (เชน ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง) ศาลยุติธรรมจึงเปนศาลที่เก่ียวของระหวาง
    ประชาชนโดยตรง 

 3. ศาลปกครอง มีหนาท่ีพิจารณาพิพากษาคดีที่เปนขอพิพาทระหวางราชการกับเอกชนหรือระหวาง
    ราชการดวยกันเอง เก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 4. ศาลทหาร มีหนาที่พิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีอาญาทหารและคดีท่ีมอีาญาทหารและคดีที่มี   
    ลักษณะพิเศษทางอาญา เชน คดีอาญาที่ทหารตกเปนจําเลยหรือคดีที่เกิดข้ึนในภาวะสงคราม หรือ
    ประกาศกฎอัยการศกึ โดยปกติศาลทหารจึงไมเก่ียวกับประชาชนท่ัวไป 

 

 

55. ศาลใดเกี่ยวของกับเอกชน(ประชาชน)มากที่สุด 

 ก. ศาลรัฐธรรมนูญ 
 ข. ศาลปกครอง  
 ค. ศาลทหาร    
 ง. ศาลภาษีอากรกลาง 🗸 

  เพราะคดีท่ีข้ึนสูศาลภาษีอากรกลาง เปนปญหาทางดานภาษีอากรโดยเฉพาะ ซึ่งมักเก่ียวกับ
เอกชนเปนสวนใหญ 

 

 

56. ขอใดไมใชโทษทางอาญา 

 ก. ประหารชีวิต 
 ข. จําคุก  
 ค. กักขัง    
 ง. กักกัน 🗸 

  โทษทางอาญา มี 5 อยาง 1. ประหารชีวิต 2. จําคกุ 3. กักขัง 4.ปรับ 5. ริบทรัพยสิน 
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 ควรรู   กฎหมายอาญายังมี วิธีการเพื่อความปลอดภัย 5 อยาง เชนกัน  

  1. กักกัน 2. หามเขาเขตกําหนด 3. เรียกประกันทัณฑบน  

  4. คุมตัวไวในสถานพยาบาล  5. หามการประกอบอาชีพบางอยาง 

 

 

57. GFMIS หมายถึงอะไร 

 ก. Government Fiscal Management System หรือ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส 🗸 
 ข. Government Fiscal Management System หรือ ระบบการบริหารการเงินการคลังบัญชี 
 ค. Government Fiscal Management System หรือ ระบบการบริหารการเงินการคลังสวนกลาง  
 ง. Government Fiscal Management System หรือ ระบบการบริหารการเงินการคลังประเทศ  

  วันท่ี 22 กรกฎาคม 2546 คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเห็นชอบใหมีการออกแบบระบบการเงินการ
คลังแบบอิเล็กทรอนิกส โดยจัดสรางเปน National System เพื่อเปนลิขสิทธิ์ของรัฐบาล ซึ่งทุกสวนราชการทั่ว
ประเทศไดเริ่มนําระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) มาปฏิบัติงานแบบ 
Online Real Time ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547 โดยเริ่มเบิกจายตรงในระบบ GFMIS เพียงระบบเดียว  

ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2548 หลักการและขอบเขตของการดําเนินงาน  
ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส หรือ 
ระบบ GFMIS เปนการดําเนินงานปรับปรุงระบบการจัดการดานการเงินการ
คลังของภาครัฐใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่ ง ข้ึน โดยนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช เพื่อปรับกระบวนการดําเนินงานและ
การจัดการภาครัฐดานการงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจาง การ
เบิกจาย และการบริหารทรัพยากร ใหเปนไปในทิศทางเดียวกับนโยบาย

ปฏิรูปราชการที่เนนประสิทธิภาพและความคลองตัวในการดําเนินงาน รวมทั้งมุงหวังใหเกิดการใชทรัพยากร
ภายในองคกรอยางคุมคาเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสถานภาพการคลังภาครัฐท่ีถูกตองรวดเร็ว สามารถตอบสนอง
นโยบายการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ 
 

 

58. หากคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนปฏิบัติการแลว   
     กอนจะรายงานตอรัฐสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับ ตองเสนอตอใครเพ่ือใหความ 
     เห็นชอบกอน 
 ก. คณะรัฐมนตรี 🗸 
 ข. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
 ค. นายกรัฐมนตร ี   
 ง. รัฐสภา 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

 ☺ แนวคิด มาตรา 33  เมื่อคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามมาตรา 32 แลว ใหเสนอ
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ แลวรายงานตอรัฐสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับตอไป 
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59. เทศบาลอาจมีรายไดโดยกูเงินจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ ซ่ึงจะกระทําได 
     ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากใคร 
 ก. ไดรับอนญุาตจากสภาเทศบาลเทานั้น 
 ข. ไดรับอนุญาตจากสภาเทศบาล และ ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 🗸 

 ค. ไดรับอนญุาตจากนายกเทศมนตรี และ ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย    
 ง. ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

 ☺ แนวคิด มาตรา 66 เทศบาลอาจมีรายไดจากการกูเงินตาม (6) เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม 
องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ เทศบาลจะกระทําไดตอเม่ือ 

 1. ไดรับอนุญาตจากสภาเทศบาล และ 

 2. ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแลว 

 

 

60. กรณีเทศบาล ใครตองกําหนดใหสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมสภาครั้งแรก 

 ก. ประธานสภา 
 ข. นายกเทศมนตรี  
 ค. นายอําเภอ   
 ง. ผูวาราชการจังหวัด 🗸 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

 ☺ แนวคิด มาตรา 24 วรรค 2 ผูวาราชการจังหวัดตองกําหนดใหสมาชิกสภาเทศบาลไดมาประชุม
สภาเทศบาลครั้งแรกภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจํานวนแลว 
และใหท่ีประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 

 

 

61. นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง ขอใดกลาวผิด 

 ก. ถึงคราวออกตามวาระ 
 ข. ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
 ค. ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาใหจําคุก🗸 
 ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหพนจากตําแหนง 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

 ☺ แนวคิด มาตรา 48 ปญจทศ นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 48 เบญจ 
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(5) กระทาํการฝาฝนมาตรา 48 จตุทศ 
(6) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา 62 ตรี วรรคหา 

หรือมาตรา 73 
(7) ถูกจําคุกโดยคาํพิพากษาถงึที่สุดใหจําคกุ 
(8) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจํานวนไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนผูมีสิทธิ

เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นวานายกเทศมนตรีไมสมควรดํารงตําแหนงตอไปตามกฎหมายวาดวยการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่น 
 

 

62. กรณีเทศบาล ผูวาราชการจังหวัดตองกําหนดใหสมาชิกสภาเทศบาลไดมาประชุมสภาเทศบาลคร้ังแรก 
     ภายในกี่วัน 
 ก. 7 วัน 
 ข. 10 วัน  
 ค. 15 วัน🗸 
 ง. 30 วัน 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

 ☺ แนวคิด มาตรา 24 วรรค 2 ผูวาราชการจังหวัดตองกําหนดใหสมาชิกสภาเทศบาลไดมาประชุม
สภาเทศบาลครั้งแรกภายใน 15 วันนับ แตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจํานวน
แลว และใหท่ีประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 

 

 

63. กรณี อบต. หากไมมีนายกอบต. หรือ นายกอบต. พนจากตําแหนงเพราะลาออก ปลัด อบต.ตอง 
     ลงนามในหนังสือราชการวาอยางไร 
 ก. ปฏิบัติหนาที ่🗸 
 ข. ปฏิบัตริาชการในตําแหนง  
 ค. รักษาราชการในตําแหนง 
 ง. รักษาราชการแทน 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

 ☺ แนวคดิ มาตรา 64 ในระหวางที่ไมมีนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลปฏิบัติหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการ
เลอืกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล 

 ดังนั้น จึงตองใชคําวา ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบล 
ตามที่กฎหมายกําหนดไว 
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64. ขอใดกลาวผิดเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel  

 ก.   คือ ผลรวมอัตโนมัติ 

 ข. AVERAGE  คือ หาคาเฉลี่ย 

     ค. MAX  คือ คามากที่สุด 

 ง. MIN   คือ นับตัวเลข 🗸 

   MIN  คือ คานอยที่สุด 

  COUNT คือ นับตัวเลข 

 

 

65. ในโปรแกรม Microsoft Excel หากเลือกเซลลใดเซลลหนึ่งแลวกด Enter 1 ครั้ง ผลจะเปนอยางไร 

 ก. ขอความที่พิมพไวในเซลลนั้นจะหายไป                                                           

 ข. จะยายไปยังเซลลดานขวา 1 เซลล 

     ค. จะยายไปยังเซลลดานซาย 1 เซลล                                                           

 ง. จะยายไปยังเซลลดานลาง 1 เซลล 🗸 

 

 

66. ไฟลงาน Microsoft Excel ที่บันทึกแลวจะมีนามสกุลใด  

   ก. .ppt                                                            

 ข. .doc 

     ค. .xls  🗸                                                           

 ง. .xml 

 

 

67. โดยปกติ การคํานวณโดยโปรแกรม Microsoft Excel ตองพิมพเครื่องหมายใดในเซลลกอน 

 ก.    

 ข. =  🗸 

     ค. +   

 ง. *     

  การคํานวณดวย Operator ของ Excel 
  1. พิมพเคร่ืองหมาย = 
  2. โดยคลิกเซลลที่ตองการคํานวณตัวเลขหรือพิมพตัวเลขแรกในชองกอนก็ได 
  3. ใสเครื่องหมายที่ตองการ อยางเชน เครื่องหมายบวก (+) ลบ (-) คูณ (x) และหาร (/) 
  4. แลวคลิกเซลลที่ตองการใสตัวเลข หรืออาจจะพิมพเลขถัดไปก็ได 
  5. ทําตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 อีกคร้ัง ในกรณีท่ีจําเปน 
  6. กด Enter 
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68. กฎหมายท่ีกรุงเทพมหานครตราข้ึนเพื่อใชบังคบัในเขต เรียกวา  

 ก. ระเบียบ  

 ข. นิติบัญญัติ  
 ค. ขอบัญญัติ 🗸 
 ง. ประกาศ 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

 ☺ แนวคิด มาตรา 97  ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครจะตราข้ึนไดโดยความเห็นชอบของสภา
กรุงเทพมหานคร ในกรณีดงัตอไปนี้ 

(1) เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 
(2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจตราเปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
(3) การดําเนินการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร 
(4) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 

การจาง และการพัสดุ 
ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครจะกําหนดโทษผูละเมิดขอบัญญัติไวดวยก็ได แตมิใหกําหนด

โทษจําคุกเกินหกเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 

 

69. ประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ดํารงตําแหนงตามวาระคราวละกี่ป 

 ก. 2 ป 🗸 
 ข. 3 ป  
 ค. 4 ป 
 ง. 1 ป 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

 ☺ แนวคดิ มาตรา 25  ใหสภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเปนประธานสภา
กรุงเทพมหานคร 1 คน และ รองประธานสภากรุงเทพมหานครไมเกิน 2 คน โดยใหดํารงตําแหนงทันทีที่ไดรับ
เลอืก 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ประกาศชื่อ ประธานสภาและรองประธานสภา
กรุงเทพมหานครผูไดรับเลือกในราชกิจจานุเบกษา 

ประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครดํารงตําแหนงตามวาระคราวละ 2 ป 
  

 

70. สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง เม่ือครบกี่ป 

 ก. 3 ป  
 ข. 4 ป 🗸 
 ค. 5 ป 
 ง. 6 ป 
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 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

 ☺ แนวคดิ มาตรา 23  สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 1. ถึงคราวออกตามอายุของสภากรุงเทพมหานครหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร และเหตุอื่น 

 ซึ่ง มาตรา 17  อายุของสภากรุงเทพมหานครมีกําหนดคราวละ 4 ป นับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 

 

 

71. หามองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงกําหนดการจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และเงิน 
     คาจางของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ินและลูกจาง สูงกวารอยละเทาใดของเงินงบประมาณ 
     รายจายประจําป 
 ก. รอยละ 10  
 ข. รอยละ 20  
 ค. รอยละ 30 
 ง. รอยละ 40 🗸 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  

 ☺ แนวคิด มาตรา 35  ในการจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอ่ืน และเงินคาจางของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง ที่นํามาจาก เงินรายไดที่ไมรวมเงินอุดหนุนและเงินกูหรือเงินอ่ืนใดนั้น 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง จะกําหนดสูงกวา รอยละ 40 ของเงินงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นไมได 

 

 

72. ขอใดไมใชกรรมการโดยตําแหนง ในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น“ก.ถ.” 

 ก. อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 ข. อธิบดีกรมการปกครอง 🗸 
 ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ง. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  

☺ แนวคิด มาตรา 30  เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบใหมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนแกประชาชนในทองถิ่น และ
ประโยชนของประเทศเปนสวนรวมและสามารถรองรับการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นได ใหมีคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินเรียกโดยยอวา “ก.ถ.” ประกอบดวย 

(1) บุคคลซึ่งไดรับการคดัเลือกตามมาตรา 31 เปนประธาน 
(2) กรรมการโดยตําแหนง 6 คน ไดแก 1.เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 2.

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 3.ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 4.ปลัด
กระทรวงการคลัง 5.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 6.อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 

 



 

หนา  32   

สงวนลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 

 

73. หากองคการบรหิารสวนจังหวัดออกขอบัญญัติเก็บภาษีบาํรุงจากการคา ยาสูบ ในเขตจังหวัด  

     สามารถจัดเก็บเพิ่มขึ้นไดไมเกินมวนละเทาใด 

 ก. รอยละ 10  
 ข. รอยละ 20  
 ค. รอยละ 30 
 ง. รอยละ 40 🗸 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

 ☺ แนวคิด มาตรา 64  องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีบํารุงองคการ
บริหารสวนจังหวัดจากการคาในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้ 

(1) น้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันท่ีคลายกัน หรือกาซปโตรเลียม
ที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นไดไมเกินลิตรละ10สตางคสําหรับน้ํามัน และกิโลกรัมละไม
เกิน10สตางคสําหรับกาซปโตรเลียม 

(2) ยาสูบ โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นไดไมเกินมวนละ 10 สตางค 
ราคาจําหนายท่ีเพิ่มข้ึนตามวรรคหนึ่ง ไมถือวาเปนการตองหามตามกฎหมายวาดวยการ

กําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด 
 

 

74. ภาษีและอากรในขอใด องคการบริหารสวนจังหวัดไมตองจัดสรรใหสภาตําบล 

 ก. ภาษีบํารุงทองท่ี  
 ข. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 ค. ภาษีธุรกิจเพาะ 🗸 
 ง. ภาษีปาย 

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

 ☺ แนวคิด มาตรา 60  ภาษีและอากรตอไปนี้ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดเก็บเปนรายไดของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตามกฎหมายวาดวยการนั้น และ จัดสรรใหสภาตําบลตามระเบียบที่กระทรวง 
มหาดไทยกําหนด มี 4 อยาง 

  1. ภาษีบํารุงทองที่  

  2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  

  3. ภาษีปาย  

  4. อากรการฆาสัตวและผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตว ในพื้นที่เขตจังหวัดที่อยู
     นอกเขตราชการสวนทองถิ่นอื่น  
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75. แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับกําหนดการจัดสรรภาษีและอากร  
     เงินอุดหนุน และรายไดอื่น ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนตนไป ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี 
     รายไดคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาล เทาใด 
 ก. ไมนอยกวารอยละ 5  
 ข. ไมนอยกวารอยละ 15  
 ค. ไมนอยกวารอยละ 25 🗸 
 ง. ไมนอยกวารอยละ 35  

 เปนคําถามเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
 ☺ แนวคิด มาตรา 30(4) แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการ
กําหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายไดอื่นใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหสอดคลอง
กับการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทอยางเหมาะสม  

 ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนตนไป ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดคิดเปนสัดสวนตอ
รายไดสุทธิของรัฐบาล ไมนอยกวารอยละ 25 และโดยมีจุดมุงหมายที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
รายไดเพิ่มข้ึนคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลในอัตราไมนอยกวารอยละสามสิบหา โดยการจัดสรร
สัดสวนท่ีเปนธรรมแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และคํานึงถึงรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นดวย 

 

 

76. พนักงานบริษัทเอกชนแหงหน่ึงมี 50 คน แจกบัตรอวยพรปใหมใหกันทุกคน ตองสั่งพิมพบัตรอวยพร 

     กี่ใบ 

 ตอบ    แจกของใหแกกันและกัน สูตรคือ n(n-1)  

  50 (50-1) = 50 × 49 = 2,450 ใบ 

 

 

77.  80 76 68 52 __   จงหาตัวเลขลําดับถัดไป 

 ตอบ  20 เพราะ เปนอนุกรม 2 ชั้น 

  ชั้นแรก  คือ -4  -8 -6 -32 

  ชั้นที่สอง คือ คูณ 2 ตลอด  
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78. นายเอ แบงขนมใหเพื่อนคนละ 1 ช้ิน ยังมีขนมเหลือ 6 ชิ้น แตหาก นายเอ แบงใหขนมเพื่อนคนละ  

     2 ชิ้นจะมีคนที่ไมไดขนม 2 คน อยากทราบวานายเอ มีขนมทั้งหมดกี่ชิ้น 

 ตอบ ให x แทนจํานวนคนท้ังหมด 

      y แทนจํานวนขนมทั้งหมด 

   สมการคือ  X+6=y--------1 

       2x-2(2)=y-----2 

    ดังน้ัน x+6=2x-4 

    6+4=2x-x 

      10 = x   ดังนั้น x = 10 

    แทนคา x ใน สมการ x+ 6 = y 

    จะได 10+6 = y  ดังนั้น y = 16  

    สรุป มีขนม 16 ชิ้น 

 
 
79. ราคาของช้ันหนึ่งราคา 80 บาท ขายลดราคา 50% แตตอมาเปลี่ยนใจ จึงตั้งราคาขายเพิ่มอีก 50%   

      หลังจากที่ลดราคาไปคร้ังแรก สรุปสินคานี้ขายกี่บาท 

 ตอบ 60 บาท 

   เดิมราคาของ 80 บาท ลดไป 50% คือ คร่ึงหนึ่งของ 80 จะได 40 บาท 

   เปลี่ยนใจเพิ่มจาก 40 บาทอีก 50% ดังนั้น ครึ่งหน่ึงของ 40 คือ 20 

   นําครั้งแรกมาบวกกับครั้งหลัง จะได 40 + 20 = 60 บาท  

 

 

80. รปูสามเหลี่ยมหนาจั่วมีมุมที่ฐานขนาด 50 องศาเทากัน จงหามุมยอด 

 ตอบ 80 องศา 

   ใหมุมที่ ฐานมีขนาด 50 องศา 

   มุมภายในของรปู Δ คือ 180 องศา 
   รูป Δ หนาจั่วมุมที่ฐานมีขนาดเทากัน 
   2 × 50 = 100 องศา 

   จะไดขนาดของมุมยอด = 180 – 100 = 80 องศา 
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*** การสอบภาค ก ทองถิ่น ป 2557 ยังไมมีวิชาภาษาอังกฤษ 

กําหนดไว 100 คะแนนเต็ม ดังนี้ 

1. วิชาสามารถในการศึกษา วเิคราะหและสรุปเหตุผล  25 คะแนน 

2. วิชาภาษาไทย       25 คะแนน 

3. วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ   50 คะแนน 

 

 

ขอสอบเกาวิชาภาษาไทย 
              หนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เจาะจุดขอสอบเกาภาษาไทย 2 สมัย  +  เฉลยละเอียด
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*** ในการสอบป 2560 มีการสอบวิชาภาษาองักฤษ 20 คะแนน 

1. หนังสือราชการ โดยปกติใหเกบ็ไวไมนอยกวากี่ป 

 ก. 5 ป  

 ข. 15 ป  

 ค. 10 ป 🗸 

 ง. 20 ป  

 ☺ แนวคิด   ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ขอ 57 

 อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติใหเกบ็ไวไมนอยกวา 10 ป   

 เทคนิค เมื่อเจอคําวาโดยปกติ ใหมองหาคําวา ตองเก็บอยางนอย 10 ป  

  เวนแต หนังสอืดังตอไปนี้ อาจเก็บไวมากกวาหรือนอยกวากวา 10 ป 

57.1 หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับ ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 

57.2 หนังสือที่เปนหลักฐานทางอรรถคดี สํานวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวนหรือ
หนังสืออื่นใดที่ไดมีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกําหนดไวเปนพิเศษแลว การเก็บใหเปนไปตามกฎหมาย
และระเบียบแบบแผนวาดวยการนั้น 

57.3 หนังสือที่มีคณุคาทางประวัติศาสตรทุกสาขาวิชา และมีคุณคาตอการศึกษาคนควา 
วิจัย ใหเก็บไวเปนหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรของชาติตลอดไป หรือตามที่สํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ กรมศิลปากร กําหนด 

57.4 หนังสือที่ไดปฏิบัติงานเสร็จส้ินแลว และเปนคูสําเนาที่มีตนเร่ืองจะคนไดจากท่ีอื่นให
เก็บไวไมนอยกวา 5 ป 

57.5 หนังสือที่เปนเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไมมีความสําคัญ และเปนเรื่องที่เกิดข้ึนเปน
ประจาํเม่ือดําเนินการแลวเสร็จใหเก็บไวไมนอยกวา 1 ป 

57.6 หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพันทาง
การเงินที่ไมเปนหลักฐานแหงการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงินรวมถึง
หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพันทางการเงินที่หมดความจําเปน
ในการใชเปนหลักฐานแหงการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิในทางการเงินเพราะไดมี
หนังสือหรือเอกสารอ่ืนที่สามารถนํามาใชอางอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสารดังกลาวแลวเมื่อสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินตรวจสอบแลวไมมีปญหา และไมมีความจําเปนตองใชประกอบการตรวจสอบหรือเพื่อการ
ใดๆ อีก ใหเก็บไวไมนอยกวา 5 ป 

หนังสือเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งเห็นวาไมมีความจําเปนตองเก็บไวถึง 10 ป หรือ 5 ป แลวแต
กรณีใหทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง (ตกลงวาจะเก็บนอยกวา10 ป หรือ 5 ป) 
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2. ผูรับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ

ทางราชการ พ.ศ. 2558 คือใคร 

 ก. นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

 ข. พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

 ค. พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา🗸 

 ง. นายสมชาย วงศสวัสดิ ์

 ☺ แนวคิด การดูวาใคร คือ ผูรับสนองพระบรมราชโองการกฎหมายแตละฉบับมักจะอยูหนาทาย ๆ 

ของกฎหมายฉบับนั้น     

 ควรรู พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ ผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ คือ นายกรัฐมนตรี 

 

3. ผูใดทําหนาที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา 

 ก. นายกเมืองพัทยา 

 ข. เลขานุการนายกเมืองพัทยา 

 ค. เลขาประธานสภาเมืองพัทยา 

 ง. ปลัดเมืองพัทยา 🗸  

 ☺ แนวคิด    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542  มาตรา 28   

 ใหปลัดเมืองพัทยาทําหนาที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา มีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัด

ประชุมและงานอ่ืนใดตามที่สภาเมืองพัทยามอบหมาย 

เลขานุการสภาทองถิ่น 

เลขานกุารสภาตําบล 
1 คน 

นายอําเภอแตงตั้งจาก 
    1. ขาราชการท่ีปฏิบัติงานในตําบลนั้น หรือ  
    2. บุคคลอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

เลขานุการสภา อบต. 
1 คน 

เลือกจาก 1. ปลัดอบต. หรือ  
            2. สมาชิกสภา 

เลขานุการสภาเมืองพัทยา 
1 คน 

*ปลัดเมืองพัทยา  
 (เปนเลขานุการสภาโดยตําแหนง) 

 

4. สภาเมืองพัทยาประกอบดวยสมาชิกจํานวนก่ีคน 

 ก. 22 

 ข. 24 🗸 

 ค. 30  

 ง. 36  

 ☺ แนวคิด    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพ.ศ. 2542  มาตรา 9   

สภาเมืองพัทยาประกอบดวยสมาชิกจํานวน 24 คน ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา     
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5. ในระหวางทีไ่มมีนายกเทศมนตรี ผูปฏิบัติหนาที่ของนายกเทศมนตรีเปนการช่ัวคราวคือใคร 

 ก. นายอําเภอ 

 ข. รองนายกเทศมนตรี  

 ค. ประธานสภา  

 ง. ปลัดเทศบาล 🗸 

 ☺ แนวคิด    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48 ปญจทศ   

 นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 48 เบญจ 
(5) กระทําการฝาฝนมาตรา 48 จตุทศ 
(6) รฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา 62 ตรี วรรคหา 

หรือมาตรา 73 
(7) ถูกจําคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(8) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูมีสิทธิ

เลอืกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นวานายกเทศมนตรีไมสมควรดํารงตําแหนงตอไปตามกฎหมายวาดวยการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

ในระหวางท่ีไมมีนายกเทศมนตร ีใหปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาที่ของนายกเทศมนตรีเทาที่จํา
เปนไดเปนการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
 

 

6. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภากี่คน 

 ก. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร มี 500 คน สมาชิกวุฒิสภา มี 150 คน 

 ข. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร มี 500 คน สมาชิกวุฒิสภา มี 200 คน 🗸 

 ค. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร มี 350 คน สมาชิกวุฒิสภา มี 250 คน 

 ง. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร มี 350 คน สมาชิกวุฒิสภา มี 150 คน   
 ☺ แนวคิด    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 83 และ มาตรา 107   

 สภาผูแทนราษฎร ประกอบดวยสมาชิก 500 คน ดังนี้ 

(1) สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน 350 คน 
(2) สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง   จํานวน 150 คน 

 วุฒิสภา ประกอบดวยสมาชิก 200 คน มาจากเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ 

ประสบการณ อาชพี ลักษณะ หรือประโยชนรวมกัน หรือทํางานหรือเคยทํางานดานตาง ๆ ที่หลากหลายของ

สังคม โดยในการแบงกลุมตองแบงในลักษณะที่ทําใหประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยูในกลุม

ใดกลุมหนึ่งได 
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 ควรรู  1. รัฐสภามีสมาชิก 700 คน (500+200) 

  2. ในวาระเร่ิมแรก  วุฒิสภา มีสมาชิก 250 คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามที่คณะรักษา

ความสงบแหงชาติถวายคําแนะนํา 

   

 

7. ขอใดไมใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 ก. มีคุณธรรม  

 ข. มีเหตุผล  

 ค. ไรภูมิคุมกัน 🗸 

 ง. พอประมาณ 

 ☺ แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง  

 จะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะ พรอม ๆ กัน ดังนี้  

 3 หวง    2 เงื่อนไข   สมดุล 4 มิติ 

  3 หวง   คือ 1.พอประมาณ 2.มีเหตุผล 3.มีภูมิคุมกัน 

  2 เงื่อนไข คือ 1.มีคุณธรรม 2.ความรู 

  สมดุล 4 มิติ  คือ 1.เศรษฐกิจ 2.สิ่งแวดลอม 3.สังคม 4.วัฒนธรรม 

 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไมนอยเกินไป และไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเอง

และผูอ่ืนเชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ  

 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมี

เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เก่ียวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ 

อยางรอบคอบ  

  การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดาน

ตางๆที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึง ความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกลและ

ไกล  

 เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยทั้งความรู 

และคุณธรรมเปนพื้นฐาน  

   ความรู ประกอบดวย ความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตางๆ ท่ีเก่ียวของอยางรอบดานความ

รอบคอบ ท่ีจะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังใน

ขั้นปฏิบัติ  

  คุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต 

และมีความอดทน มีความเพียรใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต  

5.แนวทางปฏิบัติ/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ จากการนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คือ การพัฒนา

ที่สมดุลและยั่งยืนพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง ในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและ

เทคโนโลยี    
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8. หนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ เปนหนังสือท่ีตองจัดสงและดําเนินการทางสารบรรณดวยความ

รวดเร็วเปนพิเศษใหระบุชั้นความเร็วดวยตัวอักษรสีแดงใหเห็นไดชัดบนหนังสือและบนซอง ยกเวนขอใด  

 ก. ดวนมากที่สุด 🗸  

 ข. ดวนท่ีสุด  

 ค. ดวนมาก 

 ง. ดวน 

 ☺ แนวคิด   ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ขอ 28   

 หนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ เปนหนังสือที่ตองจัดสงและดําเนินการทางสารบรรณดวยความ

รวดเร็วเปนพิเศษ แบงเปน 3 ประเภท คือ 

28.1 ดวนที่สุด ใหเจาหนาที่ปฏิบัติในทันทีท่ีไดรับหนังสือนั้น 
28.2 ดวนมาก ใหเจาหนาที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
28.3 ดวน ใหเจาหนาที่ปฏิบัติเร็วกวาปกติ เทาที่จะทําได 
ใหระบุชั้นความเร็วดวยตัวอักษรสีแดงขนาดไมเล็กกวาตัวพมิพโปง 32 พอยท ใหเห็นไดชัด

บนหนังสือและบนซอง ตามที่กําหนดไว ทายระเบียบโดยใหระบุคําวา ดวนท่ีสุด ดวนมาก หรือดวน สําหรับ
หนังสือตามขอ 28.1 ขอ 28.2 และขอ 28.3 แลวแตกรณี 

ในกรณีท่ีตองการใหหนังสือสงถึงผูรับภายในเวลาที่กําหนด ใหระบุคําวา ดวนภายใน แลวลง
วัน เดือน ป และกําหนดเวลาที่ตองการใหหนังสือนั้นไปถึงผูรับ กับใหเจาหนาที่สงถึงผูรับซึ่งระบุบนหนาซอง
ภายในเวลาที่กําหนด 
  

 

9. กระทรวงมหาดไทยสามารถดําเนินการประกาศยุบองคการบริหารสวนตําบลใด ทีมี่จํานวนประชากรไม

ถึงกี่คนได 

 ก. 1,000 คน  

 ข. 2,000 คน 🗸  

 ค. 3,000 คน 

 ง. 4,000 คน  

 ☺ แนวคิด พระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 41 จัตวา  

  ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการประกาศยุบสภาตาํบลท้ังหมด และองคการบริหารสวนตําบลใดที่

มีจํานวนประชากรไมถึงสองพันคน โดยใหรวมพื้นท่ีเขากับองคการบริหารสวนตําบลอื่นหรือหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถิ่นที่มีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มีเหตุดังกลาว  

 การรวมกับองคการบริหารสวนตาํบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินใดตามวรรคหนึ่ง ให

เปนไปตามเจตนารมณของประชาชนในเขตตําบลนั้น 
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10. การแบงสวนราชการภายในสํานกังานรัฐมนตรี กรม หรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นและมีฐานะ

เปนกรม ใหตราเปนกฎหมายใด 

 ก. พระราชบัญญัติ  

 ข. พระราชกําหนด  

 ค. กฎกระทรวง 🗸 

 ง. ประกาศสํานักงานรัฐมนตร ี 

 ☺ แนวคิด    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 8 ฉ 

 การแบงสวนราชการภายในสํานักงานรัฐมนตรี กรม หรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นและมี

ฐานะเปนกรม ใหออกเปนกฎกระทรวงและใหระบุอํานาจหนาที่ของแตละสวนราชการไวในกฎกระทรวงดวย 

 ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของสวนราชการตามวรรคหนึ่งเปนผูออกกฎกระทรวงแบงสวนราชการดังกลาว 

กฎกระทรวงนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 

11. บุคคลใดไมใชบุคคลในคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ก. ปลัดกระทรวงการคลัง 

 ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ง. ปลัดกระทรวงยุติธรรม 🗸 

 ☺ แนวคิด    พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 6    

  “คณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น” ประกอบดวย 

(1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกฯซึ่งนายกฯมอบหมายเปนประธาน 1 คน (โดยตําแหนง) 
(2) รฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง

มหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ผูอํานวยการสาํนักงบประมาณ และอธิบดีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น* 11 คน(โดยตําแหนง) 

(3)  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 12 คน ประกอบดวย ผูบริหารองคการบริหารสวน
จังหวัดสองคน ผูบริหารเทศบาลสามคน ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหาคน และผูบริหาร
กรุงเทพมหานคร ผูบริหารเมืองพัทยาหรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งขึ้นรวม
สองคน  ท้ังนี้ โดยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่นายกรัฐมนตรกํีาหนด 

(4) ผูทรงคุณวุฒิ 12 คน ประกอบดวย บุคคลซึ่งมีความรูความเช่ียวชาญในดานการบรหิาร
ราชการแผนดิน ดานการพัฒนาทองถ่ิน ดานเศรษฐศาสตร ดานการปกครองสวนทองถ่ินในสาขารฐัศาสตรหรือ
รัฐประศาสนศาสตร และดานกฎหมาย  ท้ังนี้ การสรรหาผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
นายกรัฐมนตรีกําหนด 

ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
เลขานุการคณะกรรมการ 
 

 
คณะกรรมการการกระจายอํานาจ ฯ

 มี 36 คน (12+12+12) 
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12. บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้ง มีสิทธิเลือกตั้ง 

 ก. บุคคลลมละลาย 🗸  

 ข. วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

 ค. ภิกษุ สามเณร นักพรต 

 ง. ตองคมุขังอยูโดยหมายของศาล 

 ☺ แนวคิด   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 96   

 บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้ง เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง 

 มี 4 อยาง สูตรทอง “บวช ถอน ขัง จิต” 

  (1) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

  (2) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงที่สุดแลวหรือไม 

  (3) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 

  (4) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  

 ควรรู กรณบุีคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต มาตรา 98  กําหนดใหเปนบุคคล

ตองหามสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 

 

13. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีกี่คน 

 ก. 5 คน  

 ข. 7 คน  

 ค. 8 คน  

 ง. 9 คน 🗸 

 ☺ แนวคิด    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 96  มาตรา 200   

ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 9 คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง 

 

 

 

14. หนวยงานใดไมใชองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ก. กรุงเทพมหานคร 

 ข. เมืองพัทยา  

 ค. องคการบริหารสวนจังหวัด 

 ง. จังหวัดนครปฐม 🗸 

 ☺ แนวคิด    จังหวัดนครปฐมเปนบริหารราชการสวนภูมิภาค  
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 มาตรา 4   
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 ประเทศไทยมีการบริหารราชการแผนดิน ดังนี้ 
1. ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
 (1) สาํนักนายกรัฐมนตรี (มีฐานะเปนกระทรวง) 
 (2) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
 (3) ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
 (4) กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม ซึ่งสังกัดหรือไม

       สังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ีกระทรวงหรือทบวง 
2. ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค  
 (1) จังหวัด 
 (2) อําเภอ 
3. ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
 (1) องคการบริหารสวนจังหวัด 
 (2) เทศบาล 
 (3) สุขาภิบาล (ในป พ.ศ. 2542 สุขาภิบาลทั้งหมดไดถูกยกฐานะเปนเทศบาล) 

   (4) ราชการสวนทองถิ่นอื่นตามท่ีมีกฎหมายกําหนด(ปจจบุนัคืออบต. พัทยา กทม.) 

 

 

 

15. ศาลใดมีอํานาจหนาที่ พิจารณาวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับหนาที่และอํานาจของสภาผูแทนราษฎร 

วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกรอิสระ 

 ก. ศาลยุติธรรม  

 ข. ศาลปกครอง 

 ค. ศาลอาญา  

 ง. ศาลรัฐธรรมนูญ 🗸 

 ☺ แนวคิด   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 210   

 ศาลรัฐธรรมนูญมีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้ 

(1) พิจารณาวินจิฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือรางกฎหมาย 
(2) พิจารณาวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับหนาที่และอํานาจของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา 

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกรอิสระ 
(3) หนาที่และอํานาจอื่นตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
การยื่นคํารองและเงื่อนไขการย่ืนคํารอง การพิจารณาวินิจฉัย การทําคาํวินิจฉัย และการ

ดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแลว ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธพีิจารณาของศาลรฐัธรรมนูญ 

ใหนําความในมาตรา 188 มาตรา 190 มาตรา 191 และมาตรา 193 มาใชบังคับแกศาล
รัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม 
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16. การทีเ่กาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธและเทคโนโลยีนิวเคลียร เปนเปาหมายทางจิตวิทยาตอประเทศใด  

 ก. อังกฤษ 

 ข. เกาหลีใต 

 ค. สหรัฐ 🗸 

 ง. จีน 

 ☺ แนวคิด   เม่ือตอนเชามืดของวันท่ี 29 ส.ค.60 ตามเวลาในประเทศไทย สาํนักขาวตางประเทศท้ัง

สื่อออนไลน โทรทัศน รายงานขาว การยิงขีปนาวุธ ไมทราบชนิดของ เกาหลีเหนือ จากฐานทัพ ซูนัน ที่ตั้งอยู

ใกลกับ กรุงเปยงยาง เมืองหลวงของเกาหลีเหนือ ขามประเทศญี่ปุน ผานเกาะฮอกไกโดไปตกบริเวณนานน้ํา

นอกชายฝงฮอกไกโด เปนระยะทาง 2,700 กิโลเมตร ที่ความสูง 550 กิโลเมตร 

 ผูเช่ียวชาญวิเคราะหวา การยงิขีปนาวุธวิถีโคงขามประเทศญี่ปุนของเกาหลีเหนือ เปาหมายอยูท่ีการ

ขมขูสหรัฐฯ และเปนการหลีกเลี่ยง นานฟาของญี่ปุนท่ีจะอางเหตุในการยิงขีปนาวุธตอบโตเกาหลีเหนือได โดย

การทดสอบการยิงขีปนาวุธขามประเทศญี่ปุนเกิดขึ้นหลายครั้ง แตยังไมมีผลกระทบโดยตรงกับญี่ปุนแตอยางใด 

 การยั่วยุนาํไปสูสงครามระหวางผูนาํท้ังสองประเทศ ระหวางประธานาธิบดี โดนัลด ทรัมป และ คิม 

จอง อึน ผูนําเกาหลีเหนือ มีการวิเคราะหได 2 ประเด็นคือ เปน สงครามจิตวิทยา ท่ีเกาหลีเหนือก็ตองรักษา

บทบาทในแบบฉบับของเกาหลีเหนือเอาไว  

 

 

17. ประเทศไทย 4.0 เกี่ยวของกับขอใด     

 ก. เกษตรกรรม 

 ข. อุตสาหกรรมเบา 

 ค. อุตสาหกรรมหนัก 

 ง. นวัตกรรม 🗸 

 ☺ แนวคิด    ประเทศไทย 1.0 คือยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกขาว พืชสวน พืชไร เลี้ยงหมู 

เปด ไก นําผลผลิตไปขาย สรางรายไดและยังชพี 

   ประเทศไทย 2.0 ซึ่งก็คือยุคอุตสาหกรรมเบา ในยุคน้ีเรามีเครื่องมือเขามาชวย เรา

ผลิตเสื้อผา กระเปา เครื่องด่ืม เครื่องเขียน เครื่องประดับเปนตน ประเทศเริ่มมีศักยภาพมากข้ึน 

   ประเทศไทย 3.0 เปนยุคอุตสาหกรรมหนัก เราผลิตและขายสงออกเหล็กกลา 

รถยนต กาซธรรมชาติ ปูนซีเมน เปนตน โดยใชเทคโนโลยีจากตางประเทศ เพื่อเนนการสงออกในชวงแรก 

Thailand 3.0 เติบโตอยางตอเน่ือง แตปจจุบันกลับเติบโตเพียงแค 3-4% ตอปเทาน้ัน ประเทศไทยจึงตกอยู

ชวงรายไดปานกลางมาเปนเวลากวา 20 ปแลว ในขณะท่ีทั่วโลกมีการแขงขันท่ีสูงขึ้น 

   ประเทศไทย 4.0 คือ โมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทํานอย ไดมาก” เปลี่ยนจากการผลิต
สินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสูการขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมเพ่ือใหประเทศไทยใหกลายเปนกลุม
ประเทศที่มีรายไดสูง 
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18. พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังผูตรวจการแผนดินตามคําแนะนําของใคร 

 ก. องคมนตรี  

 ข. นายกรัฐมนตรี 

 ค. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 ง. วุฒิสภา 🗸  

 ☺ แนวคิด    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 228  ผูตรวจการแผนดินมี 3 คน 

ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนาํของวุฒิสภา จากผูซึ่งไดรับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

 ผูซึ่งไดรับการสรรหาตองเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ และมีความรู ความเช่ียวชาญ และ

ประสบการณเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดินไมต่ํากวาอธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทาหรือ

หัวหนาหนวยงานของรฐัท่ีเทียบไดไมต่ํากวากรมตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด โดยตองดํารง

ตําแหนงดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวา5ป จํานวน 2 คน และเปนผูมีประสบการณในการดําเนินกิจการอันเปน

สาธารณะมาแลวไมนอยกวา20ป จํานวน 1 คน 

 

 

19. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง ตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาไมนอยกวากี่

วนั นับถึงวันเลือกตั้ง 

 ก. 150 วัน  

 ข. 120 วัน  

 ค. 90 วัน 🗸 

 ง. 60 วัน 

 ☺ แนวคิด    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา มาตรา 95   

 บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

 (1) มีสัญชาติไทย แตผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวา 5 ป

 (2) มีอายุไมตํ่ากวา 18 ปในวันเลือกตั้ง 

 (3) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง 

ผูมีสิทธิเลือกต้ังซึ่งอยูนอกเขตเลือกตั้งท่ีตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน หรือมีชื่ออยูในทะเบียน
บานในเขตเลือกตั้งเปนเวลานอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกต้ัง หรือมีถ่ินท่ีอยูนอกราชอาณาจักร จะขอ
ลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่ และตามวันเวลา วิธีการ และเงื่อนไขที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ได 

ผูมีสิทธิเลือกต้ังซึ่งไมไปใชสิทธิเลือกต้ังโดยมิไดแจงเหตุอันสมควรตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อาจถูกจํากัดสิทธิบางประการตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
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20. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกาศใชวันที่เทาใด 

 ก. 6 เมษายน 2560 🗸 

 ข. 7 เมษายน 2560 

 ค. 6 ตุลาคม 2560 

 ง. 7 ตุลาคม 2560 

 ☺ แนวคิด    ความตอนตนของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ กําหนดวา “จึงมีพระราชโองการดํารัสเหนือ

เกลาเหนอืกระหมอมใหตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ข้ึนไว ใหใชแทนรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ตั้งแตวันประกาศเปนตนไป (หมายถึง วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ 6 เมษายน 2560) 

 

 

 

21. ผูใดไมมีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติ 

 ก. นายกรัฐมนตรี 🗸 

 ข. คณะรัฐมนตรี 

 ค. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา 20 คน 

 ง. ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 10,000 คน เขาชื่อเสนอ 

 ☺ แนวคิด    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 133   
 ผูมีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติ(ตองเสนอตอ ส.ส.กอน) คือ 

(1) คณะรัฐมนตรี 
(2) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา 20 คน 
(3) ผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวา 10,000 คน เขาชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด 3 สิทธิ

และเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด 5 หนาที่ของรัฐ  ตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย 
ในกรณีท่ีรางพระราชบัญญัติซึง่มีผูเสนอตาม (2) หรือ (3) เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย

การเงินจะเสนอไดก็ตอเม่ือมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี 
 ควรรู  ผูมีสิทธิเสนอ “รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ” คือ 

(1) คณะรัฐมนตรี โดยขอเสนอแนะของ ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระที่
เก่ียวของ 

(2) ส.ส.ไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร 
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22. เหตุการณเครื่องบินชนตึกเวิลดเทรดและตึกเพนตากอนวันที่ 11 กันยายน 2544  

     ถามวา ตึกเพนตากอนเปนสัญลักษณของอะไร  

 ก. การตางประเทศ  

 ข. ดานการศึกษา  

 ค. ดานการทหาร 🗸 

 ง. ระบบทุนนยิมโลก 

 ☺ แนวคิด     

 1. ตึกเวิลดเทรดเซนเตอร เปนที่ตั้งของสถาบันการเงินระหวางประเทศจํานวนมาก ถือไดวาเปน

สัญลักษณของระบบทุนนิยมโลก 

 2. ตึกเพนตากอน เปนสํานักงานใหญของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา หากมองกันในแงสัญลักษณ

สถานที่แหงนี้คือฐานบัญชาการของกองทัพสหรัฐ 

 

 

23. โครงสรางประชากร จะมีแนวโนมอยางไร 

 ก. วัยเด็กเพิ่มมากขึ้น  

 ข. วัยทํางานลดลง  

 ค. ผูสูงอายุเพิ่มข้ึน 🗸  

 ง. ผูสูงอายุลดลง   

 ☺ แนวคิด   กลุมผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) คนกลุมนี้มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดเมื่อ

เปรียบเทียบกับกลุมอ่ืน ๆ ในป พ.ศ. 2548 มีประชากรสูงอายุอยู 6 ลานคนเศษ (รอยละ 10) เมื่อถึงป พ.ศ. 

2578 จํานวนผูสูงอายุจะเพิ่มข้ึนเปน 16 ลานคน (รอยละ 25) เทากับเพ่ิมข้ึนเกือบ 3 เทาตัวในเวลาราว ๆ 30 

ปเทานั้น  
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24. เทศบาลประเภทใด ไมอยูในบังคับของกฎหมาย 

 ก. เทศบาลตําบล  

 ข. เทศบาลเมือง 

 ค. เทศบาลนคร 

 ง. เทศบาลอําเภอ 🗸 

 ☺ แนวคิด   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 9, 10, 11, 12  

เทศบาลมี 3 ประเภท  
 1. เทศบาลตําบล ไดแก ทองถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเปนเทศบาล

ตําบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุชื่อและเขตเทศบาลไวดวย  
 2. เทศบาลเมือง ไดแก ทองถิ่นอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือทองถ่ินชุมนุมชนที่มี

ราษฎรต้ังแตหนึ่งหมื่นคนข้ึนไป ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้ 
และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุชื่อและ
เขตของเทศบาลไวดวย  

3. เทศบาลนคร ไดแก ทองถ่ินชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแตหาหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายไดพอควร
แกการที่จะปฏิบัติหนาท่ีอันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปน
เทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุชื่อและเขตของเทศบาลไวดวย 

 ควรรู การเปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ใหกระทําโดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 
 

 

25. คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด มีกี่คน 

 ก. 27  

 ข. 18  

 ค. 12 🗸 

 ง. 10 

 ☺ แนวคิด   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542 มาตรา 5  

  ในองคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหง ใหมีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด

คณะหนึ่ง มี 12 คน  สูตร  4+4+4 = 12 

(1) ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน 1 คน 
(2) หัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัด 3 คนจากสวนราชการในจังหวัดนั้น ซึ่งผูวาราชการ

จังหวัดประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่เก่ียวของ 
(3) ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด 4 คน ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน ปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด และผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงคดัเลือกกันเองจํานวนหน่ึงคน 
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(4) ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 4 คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเช่ียวชาญในดานการ
บริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานอ่ืน
ที่จะเปนประโยชนแกการบรหิารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 ควรรู เลขานุการคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด คือ ปลัด อบจ. 

   

26. “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาดวยเหตุความแตกตางใน
เรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนญู หรือเหตุอื่นใด จะกระทํามิได” เปนหลักขอใดตามรัฐธรรมนูญ 
 ก. สิทธิเสรีภาพ 

 ข. ความเสมอภาค 🗸 

 ค. ความเทาเทียม 

 ง. การแสดงความคิดเห็น 

  

27. หนังสือราชการ คือ อะไร 

 ก. เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ 🗸 

 ข. หนังสือท่ีมีไปมาระหวางสวนราชการเทานั้น 

 ค. เอกสารท่ีใชปฏิบัติในราชการ 

 ง. เอกสารท่ีเปนหลักฐานในเอกชน 

 ☺ แนวคิด   ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ขอ 9   

 หนังสือราชการ คอื เอกสารทีเ่ปนหลักฐานในราชการ ไดแก 

1. หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 
2. หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอ่ืนใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือท่ีมีไปถึง

บุคคลภายนอก 
3. หนังสือที่หนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ 
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพ่ือเปนหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 
6. ขอมูลขาวสารหรือหนังสือท่ีไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
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28. ขอใด ไมใชหนังสือสั่งการ 

 ก.คําสั่ง 

 ข.ระเบียบ 

 ค.ประกาศ 🗸 

 ง.ขอบังคับ 

 ☺ แนวคิด   ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ขอ 15   

 หนังสือสั่งการ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบน้ี เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดแบบไวโดยเฉพาะ

 หนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ไดแก  

 1.คําสั่ง 2.ระเบียบ 3.ขอบังคับ 

  

 

29.ขอใด คือ หนังสือภายนอก 

 ก. เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายใน 

 ข. ใชกระดาษบันทึกขอความ 

 ค. ใชกระดาษตราครุฑ 🗸 

 ง. ปลัดกระทรวงยุติธรรม  

 ☺ แนวคิด   ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526   ขอ 11   

 หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่ 

  1. เปนแบบพิธี  

  2. ใชกระดาษตราครุฑ  

  3. ใชติดตอระหวางสวนราชการดวยกัน  

  4. สวนราชการ มีถึง หนวยงานอ่ืนใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอก  

 โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

1. ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ตามที่กําหนดไวในภาคผนวก 1 
ทับเลขทะเบียนหนังสือสง สําหรับหนังสือของคณะกรรมการใหกําหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มข้ึนไดตามความ
จําเปน 

2. สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงช่ือสวนราชการ สถานท่ีราชการ หรือคณะกรรมการซ่ึง
เปนเจาของหนังสือนั้น และโดยปกติใหลงที่ตั้งไวดวย 

3. วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออก
หนังสือ 

4. เรื่อง ใหลงเรื่องยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เปนหนงัสือตอเนื่อง 
โดยปกติใหลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 

5. คําขึ้นตน ใหใชคําขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําข้ึนตนสรรพนาม 
และคําลงทาย ท่ีกําหนดไวในภาคผนวก 2 แลวลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง หรือ ชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึง
ตัวบุคคลไมเก่ียวกับตําแหนงหนาที่ 
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6. อางถึง (ถามี) ใหอางถึงหนังสือท่ีเคยมีติดตอกันเฉพาะหนังสือที่สวนราชการผูรบัหนังสือ
ไดรับมากอนแลว จะจากสวนราชการใดก็ตาม โดยใหลงชื่อสวนราชการเจาของหนังสือและเลขท่ีหนังสือ วันท่ี 
เดือน ปพุทธศักราช ของหนังสือนั้น 

การอางถึง ใหอางถึงหนังสือฉบับสุดทายที่ติดตอกันเพียงฉบับเดียว เวนแตมีเรื่องอ่ืนที่
เปนสาระสําคัญตองนํามาพิจารณา จึงอางถึงหนังสือฉบับอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะใหทราบดวย 

7. สิ่งท่ีสงมาดวย (ถามี) ใหลงชื่อสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารที่สงไปพรอมกับหนังสือนั้น 
ในกรณีท่ีไมสามารถสงไปในซองเดยีวกันได ใหแจงดวยวาสงไปโดยทางใด 

8. ขอความ ใหลงสาระสาํคญัของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย หากมีความประสงคหลาย
ประการใหแยกเปนขอๆ 

9. คําลงทาย ใหใชคําลงทายตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําขึ้นตนสรรพนาม 
และคําลงทาย ที่กําหนดไวในภาคผนวก 2 

10. ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อเจาของหนังสือ และใหพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใต
ลายมือชื่อ ตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในภาคผนวก 3 

11. ตําแหนง ใหลงตําแหนงของเจาของหนังสือ 
12. สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสอื 

ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกระทรวง หรือทบวง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องท้ังระดับกรม
และกอง ถาสวนราชการท่ีออกหนังสืออยูในระดับกรมลงมา ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องเพียงระดับกอง
หรือหนวยงานที่รับผิดชอบ 

13. โทร. ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ
และหมายเลขภายในตูสาขา (ถามี) ไวดวย 

14. สําเนาสง (ถามี) ในกรณีท่ีผูสงจัดทําสําเนาสงไปใหสวนราชการ หรือบุคคลอื่นทราบ และ
ประสงคจะใหผูรับทราบวาไดมีสําเนาสงไปใหผูใดแลว ใหพิมพชื่อเต็ม หรือชื่อยอของสวนราชการหรือชื่อบุคคล
ที่สงสาํเนาไปให เพื่อใหเปนท่ีเขาใจระหวางผูสงและผูรับ ถาหากมีรายชื่อท่ีสงมากใหพิมพวาสงไปตามรายชื่อท่ี
แนบ และแนบรายชื่อไปดวย 
  

 

30. ขอใดคือ หนังสือภายใน   

 ก. เปนแบบพิธีมากกวาหนังสือภายนอก 

 ข. ใชติดตอนอกกระทรวง ทบวง กรม 

 ค. หนังสือที่ใชกระดาษตราครุฑ 

 ง. หนังสือที่ใชกระดาษบันทึกขอความ 🗸 

 ☺ แนวคิด    ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526   ขอ 12   

 หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการท่ี 

  1. เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก 

  2. ใชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน  

  3. ใชกระดาษบันทึกขอความ  
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 หนังสือภายใน  ใหกรอกรายละเอียดดังนี้ 

1. สวนราชการ ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานท่ีออกหนังสือโดยมี
รายละเอียดพอสมควร โดยปกตถิาสวนราชการท่ีออกหนังสืออยูในระดับกรมขึ้นไป ใหลงชื่อสวนราชการ
เจาของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับตํ่ากวากรมลงมาใหลงชื่อสวน
ราชการเจาของเรื่องเพียงระดับกอง หรือสวนราชการเจาของเร่ืองพรอมทั้งหมายเลขโทรศพัท (ถามี) 

2. ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ตามท่ีกําหนดไวในภาคผนวก 1 
ทับเลขทะเบียนหนังสือสง สําหรับหนังสอืของคณะกรรมการใหกําหนดรหัสตัวพยัญชนะเพ่ิมข้ึนไดตามความ
จําเปน 

3. วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกหนังสือ 
4. เรื่อง ใหลงเรื่องยอท่ีเปนใจความสั้นท่ีสุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีท่ีเปนหนังสือตอเน่ือง 

โดยปกติใหลงเร่ืองของหนังสือฉบับเดิม 
5. คําขึ้นตน ใหใชคําข้ึนตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําขึ้นตนสรรพนาม 

และคําลงทาย ที่กําหนดไวในภาคผนวก 2 แลวลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึง
ตัวบุคคลไมเก่ียวกับตําแหนงหนาที่ 

6. ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเร่ืองใหชัดเจนและเขาใจงาย หากมีความประสงคหลาย
ประการใหแยกเปนขอ ๆ ในกรณีที่มีการอางถึงหนังสือที่เคยมีติดตอกันหรือมีสิ่งท่ีสงมาดวยใหระบุไวในขอนี้ 

7. ลงชื่อและตําแหนง ใหปฏิบัติตามขอ 11.10 และขอ 11.11 โดยอนุโลม 
ในกรณีท่ีกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดใดประสงคจะกําหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะ

เพื่อใชตามความเหมาะสมก็ใหกระทําได 
 

 

31. หนังสือภายนอกใชกระดาษที่มีตัวครุฑสูงเทาใด 

 ก. 1.5 เซนติเมตร 

 ข. 2.5 เซนติเมตร 

 ค. 3 เซนติเมตร 🗸 

 ง. 3.5 เซนติเมตร 

 ☺ แนวคิด    ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526   ขอ 11และขอ 75   

 หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑ  

 กระดาษตราครฑุ ใหใชกระดาษขนาดเอ 4 พิมพครุฑตามขอ 71.1 ดวยหมึกสีดําหรือทําเปนครุฑดนุ 

ที่กึ่งกลางสวนบนของกระดาษ 

 ซึ่ง ขอ 71.1 ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร 
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32. ขอความซึ่งผูใตบังคับบญัชาเสนอตอผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชาสัง่การแกผูใตบังคับบัญชา 

หรือขอความที่เจาหนาที่ หรอืหนวยงานระดับต่ํากวาสวนราชการระดับกรมติดตอกันในการปฏิบัติราชการ 

คือ หนังสือราชการชนิดใด 

 ก. หนังสือรับรอง  

 ข. รายงานการประชุม  

 ค. บันทึก 🗸 

 ง. บันทึกขอความ 

 ☺ แนวคิด   ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526    ขอ 26  

 บันทึก คือ ขอความซึ่ง 

 1. ผูใตบังคับบญัชาเสนอตอผูบังคับบัญชา หรือ 

 2. ผูบังคับบญัชาส่ังการแกผูใตบังคับบัญชา หรือ 

 3. ขอความที่เจาหนาที่/หนวยงาน ตํ่ากวากรม ติดตอกันในการปฏิบัติราชการ  

 4. โดยปกติใหใชกระดาษบันทึกขอความ  

  บันทึก มีหัวขอดังนี้ 

1. ชื่อหรือตําแหนงที่บันทึกถึง โดยใชคําขึ้นตนตามที่กําหนดไวในภาคผนวก 2 
2. สาระสาํคัญของเรื่อง ใหลงใจความของเร่ืองท่ีบันทึก ถามีเอกสารประกอบก็ใหระบุไวดวย 
3. ชื่อและตําแหนง ใหลงลายมือชื่อและตําแหนงของผูบันทึก และในกรณีที่ไมใชกระดาษ

บันทึกขอความ ใหลงวัน เดือน ปที่บันทึกไวดวย 
การบันทึกตอเน่ือง โดยปกติใหผูบันทึกระบุคําข้ึนตน ใจความบันทึก และลงชื่อเชนเดยีวกับท่ี

ไดกลาวไวขางตน และใหลงวัน เดือน ป กํากับใตลายมือชื่อผูบันทึก หากไมมีความเห็นใดเพ่ิมเติมใหลงช่ือและ
วัน เดือน ป กํากับเทานั้น 
 

 

33. บรรดาขอความที่ผูบังคับบญัชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวย คือ หนังสือราชการชนิดใด 

 ก. ขอบังคับ  

 ข. ระเบียบ  

 ค. คําสั่ง 🗸  

 ง. หนังสืออ่ืน  

 ☺ แนวคิด  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526     ขอ 16   

 คําสั่ง คือ บรรดาขอความท่ีผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมายใชกระดาษตราครุฑ 

และใหจัดทําตามแบบที่ 4 ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

1. คําสั่ง ใหลงช่ือสวนราชการ หรือตําแหนงของผูมีอํานาจทีอ่อกคําสั่ง 
2. ที่ ใหลงเลขท่ีที่ออกคําสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข 1 เรียงเปนลําดับไปจนสิ้นปปฏิทินทับ

เลขปพุทธศักราชท่ีออกคําสั่ง 
3. เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องที่ออกคําสั่ง 
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4. ขอความ ใหอางเหตุที่ออกคําสั่ง และอางถึงอํานาจที่ใหออกคําสั่ง (ถามี)ไวดวย แลวจึงลง
ขอความที่สั่ง และวันใชบังคับ 

5. สั่ง ณ วันท่ี ใหลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีออก
คําสั่ง 

6. ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อผูออกคําสั่ง และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ 
7. ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกคําสั่ง 

 

 

34. บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมายหรือไมก็ได เพื่อถือเปน

หลักปฏิบัติงานเปนการประจํา คือ หนังสือราชการชนิดใด 

 ก. ประกาศ  

 ข. ระเบียบ 🗸 

 ค. คําสั่ง  

 ง. แถลงการณ  

 ☺ แนวคิด ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526     ขอ 17   

 ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาท่ีไดวางไว โดยจะอาศยัอํานาจของกฎหมายหรือไมก็

ได เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ 5 ทายระเบียบ 

โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

1. ระเบียบ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกระเบียบ 
2. วาดวย ใหลงชื่อของระเบียบ 
3. ฉบับที่ ถาเปนระเบียบที่กลาวถึงเปนคร้ังแรกในเรื่องน้ัน ไมตองลงวาเปนฉบับที่เทาใด แต

ถาเปนระเบียบเรื่องเดียวกันท่ีมีการแกไขเพิ่มเติมใหลงเปน ฉบับท่ี 2 และท่ีถัดๆ ไปตามลําดับ 
4. พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีออกระเบียบ 
5. ขอความ ใหอางเหตุผลโดยยอ เพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออกระเบียบและอางถึง

กฎหมายที่ใหอํานาจออกระเบียบ (ถาม)ี 
6. ขอ ใหเรียงขอความที่จะใชเปนระเบียบเปนขอๆ โดยใหขอ 1 เปนชื่อระเบียบ ขอ 2 เปน

วันใชบังคบักําหนดวาใหใชบังคับต้ังแตเม่ือใด และขอสุดทาย เปนขอผูรักษาการ ระเบียบใดถามีมากขอหรือ
หลายเรื่อง จะแบงเปนหมวดก็ได โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสดุทายกอนท่ีจะขึ้นหมวด 1 

7. ประกาศ ณ วันท่ี ใหลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชท่ี
ออกระเบียบ 

8. ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อผูออกระเบียบ และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือ
ชื่อ 

9. ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกระเบียบ 
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35. บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใชโดยอาศยัอํานาจของกฎหมายที่บัญญัติใหกระทาํได คือ 

หนังสือราชการชนิดใด 

 ก. ประกาศ  

 ข. ระเบียบ  

 ค. คําสั่ง  

 ง. ขอบังคับ 🗸 

 ☺ แนวคิด ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526     ขอ 18   

 ขอบังคับ คือ บรรดาขอความทีผู่มีอํานาจหนาที่กําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายท่ีบัญญัติ

ใหกระทําได ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ 6 ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

 1. ขอบังคับ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขอบังคับ 

 2. วาดวย ใหลงชื่อของขอบังคับ 

 3. ฉบับท่ี ถาเปนขอบังคับท่ีกลาวถึงเปนครั้งแรกในเรื่องนั้น ไมตองลงวาเปนฉบับท่ีเทาใด แตถาเปน

ขอบังคับเร่ืองเดยีวกันท่ีมีการแกไขเพิ่มเติมใหลงเปนฉบับท่ี 2 และที่ถัดๆ ไปตามลําดับ 

 4. พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกขอบังคับ 

 5. ขอความ ใหอางเหตุผลโดยยอเพื่อแสดงถึงความมุงหมายท่ีตองออกขอบังคับและอางถึงกฎหมายที่

ใหอํานาจออกขอบังคับ 

 6. ขอ ใหเรียงขอความที่จะใชบังคับเปนขอ ๆ โดยให ขอ 1 เปนชื่อขอบังคับขอ 2 เปนวันใชบังคับ

กําหนดวาใหใชบังคับตั้งแตเมื่อใด และขอสุดทายเปนขอผูรักษาการ ขอบังคับใดถามีมากขอหรือหลายเรื่องจะ

แบงเปนหมวดก็ได โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด 1 

 7. ประกาศ ณ วันท่ี ใหลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช ที่ออก

ขอบังคับ 

 8. ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อผูออกขอบังคับ และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมอืชื่อไวใตลายมือช่ือ 

 9. ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกขอบังคับ 

 

 

 

36. ขอใด คือ หนังสือประชาสัมพันธ 

 ก. แถลงการณ 🗸 

 ข. รายงานการประชุม 

 ค. หนังสือภายนอก 

 ง. หนังสือประทับตรา 

 ☺ แนวคิด  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526    ขอ 19   

 หนังสือประชาสัมพันธมี 3 ชนิด ไดแก 1.ประกาศ  2.แถลงการณ   3.ขาว 
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 อธิบาย 

 1. ประกาศ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงใหทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช

กระดาษตราครุฑ 

 2. แถลงการณ  คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของทางราชการ 

หรือเหตุการณหรือกรณีใดๆ ใหทราบชัดเจนโดยท่ัวกัน ใชกระดาษตราครุฑ 

 3. ขาว คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ 

 

 

37. พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

     ใหใชบังคับกบัใครได 

  ก.คณะรัฐมนตรี 

 ข.รฐัสภา 

 ค.เจาพนักงานบังคับคดี 

 ง.พนักงานสวนทองถ่ิน 🗸 

☺ แนวคิด   เพราะ กฎหมายนี้ ไมหามใหนํามาใชกับพนักงานสวนทองถ่ิน 

 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 5   

พระราชบัญญัตินี้ ไมใชบังคับแก 
(1) รฐัสภาและคณะรัฐมนตรี 
(2) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจาหนาที่ในกระบวนการ

พิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย 
(3) การดําเนนิงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(4) การอนุญาตตามกฎหมายวาดวยทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(5) การอนุญาตที่เก่ียวของกับการปฏิบัติการทางทหารดานยุทธการ รวมท้ังตามกฎหมาย

เก่ียวกับการควบคุมยุทธภัณฑ และกฎหมายวาดวยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน 
 

 

38. การยกเวนไมใหนําพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 มาใชบังคับแกการดําเนินกิจการใดหรือกับหนวยงานใด ใหตราเปนกฎหมายใด 

 ก. พระราชบัญญัต ิ

 ข. พระราชกฤษฎีกา 🗸 

 ค. พระราชกําหนด 

 ง. กฎอัยการศึก 
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 ☺ แนวคิด   พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

มาตรา 5 การยกเวนไมใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ีมาใชบังคับแกการดําเนินกิจการใดหรือกับ

หนวยงานใดนอกจากที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

 

 

39. การนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในชีวิตประจําวัน คือ   

 ☺ แนวคิด    ธรรมาภิบาล ( Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการ

ควบคุมดูแล กิจการตาง ๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถ

นําไปใชไดท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใชในการบริหารงานน้ี มีความหมายอยางกวาง กลาวคือ หาไดมี

ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกตองชอบ

ธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการ

แทรกแซงจากองคกรภายนอก เปนตน 

       ธรรมาภิบาล เปนหลักการท่ีนํามาใชบริหารงานในปจจุบันอยางแพรหลาย ดวยเหตุเพราะ ชวย

สรางสรรคและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานตางทํางานอยางซ่ือสัตยสุจริตและ

ขยันหมั่นเพียร ทําใหผลประกอบการขององคกรธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แลวยังทําใหบุคคลภายนอกที่

เก่ียวของ ศรัทธาและเชื่อมั่นในองคกรนั้น ๆ อันจะทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง เชน องคกรที่โปรงใส 

ยอมไดรับความไววางใจในการรวมทําธุรกิจ รัฐบาลท่ีโปรงใสตรวจสอบได ยอมสรางความเชื่อมั่นใหแกนัก

ลงทุนและประชาชน ตลอดจนสงผลดีตอเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญกาวหนาของประเทศ เปนตน 

       สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดไวโดยไดเสนอเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา หลักธรรมาภิบาลน้ัน

ประกอบดวย 6 หลักการคือ 

 1.      หลักคุณธรรม 

 2.      หลักนิติธรรม 

 3.      หลักความโปรงใส 

 4.      หลักความมีสวนรวม 

 5.      หลักความรับผิดชอบ 

 6.      หลักความคุมคา 
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40. ขอใดไมใชอํานาจของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  

 ก. แตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  

 ข. แตงต้ังเลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  

 ค. แตงตั้งท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

 ง. แตงต้ังประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 🗸 

 ☺ แนวคิด เพราะ ประธานสภา อบจ. มาจาก สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลือกสมาชิกสภา 
ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  มาตรา 17  กําหนดวา 
 ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เปน 

  1. ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด   1 คน และ 

  2. รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  2 คน 

 

41. บุคคลใดมีอํานาจแตงตั้งประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาล  

 ก. ผูวาราชการจังหวัด 🗸 

 ข. รองผูวาราชการจังหวัด  

 ค. นายอําเภอ  

 ง. นายกเทศมนตร ี 

 ☺ แนวคิด    พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 มาตรา 20   
 สภาเทศบาลมี  ประธานสภา 1 คน   และ รองประธานสภา1 คน  
 ซึ่ง ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง จากสมาชิกสภาเทศบาล(ตามมติของสภาเทศบาล) 
 ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลดาํรงตําแหนงจนครบอายุของสภาเทศบาล 

 ( 4 ป นับแตวันเลือกตั้ง) 

 

42. ในป พ.ศ. 2557 ปญหาที่สงผลกระทบตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย คือขอใด 

 ก. คอรัปชั่น  

 ข. อุทกภัย 

 ค. ความไมสงบ  

 ง. การเมือง 🗸  

 

43. ขอใดไมมีผลกระทบตอคาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP)  

 ก. การลงทุนของเอกชน 

 ข. การสงออกและนําเขา  

 ค. การชําระหนี้ของรัฐบาล 🗸 

 ง. การบรโิภคของประชาชนท่ัวไป 
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 ☺ แนวคิด   GDP หมายถึง มูลคาตลาดของสินคาและบรกิารข้ันสุดทายที่ผลติในประเทศใน
ชวงเวลาหนึ่งๆ ซึ่งสวนใหญธนาคารแหงประเทศไทย หรือ BOT จะประมาณการลวงหนา และจะทยอย
ประกาศออกมาใหประชาชนทั่วไปทราบเปนรายไตรมาส  
  เขียนเปนสมการไดดังน้ี Y = C + I + G + (X - M)  
แตละตัวมีความหมาย คือ 
 C = Consumption หรือการบริโภคของบริษัทและประชาชนท่ัวไป โดยดัชนี CPI หรือ Consumer 
Price Index เปนตัวชี้วัดประกอบดวย 
 I = Investment หรือการลงทุนจากภาคเอกชนในการทํากิจกรรมตางๆในระบบเศรษฐกิจ เชน การ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการเกษตร เปนตน โดยมีดัชนี MPI หรือ 
Manufacturing Production Index เปนตัวชี้วัด 
 G = Government Spending หรือคาใชจายของรฐับาล/การลงทุนภาครัฐ เชน การดาํเนินนโยบาย
ตางๆทางดานคมนาคม เงนิเดือนของขาราชการ แตไมรวมสวัสดิการสังคมนะครับ 
 X - M = Export ลบดวย Import คือจะตองตัวเลขการสงออกลบดวยการนําเขาถึงจะเห็นอัตราการ
บริโภคสุดทายที่แทจริง 
  

 

44. ภาวะเงินเฟอ เกิดจากสาเหตุใด 

 ก. เงินในระบบมีมากเกินไป 🗸  

 ข. เงินในระบบมีนอยเกินไป 

 ข. เงินในระบบมีสัดสวนเทากัน  

 ง. เงินนอกระบบนอยเกินไป 

 ☺ แนวคิด     

 เงินเฟอ หมายถึง ภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมีมากเกินไปทําใหราคาสินคา

แพง และมูลคาของเงินลดลง 

 เงินฝด หมายถึง ภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงนิหมุนเวียนในประเทศมีนอยเกินไป การใชจาย

นอยลงทําใหสินคาราคาตก 

 

45. ผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการการระดับกรม คอืใคร 

 ก. รัฐมนตรี  

 ข. ปลัดกระทรวง  

 ค. อธิบดี 🗸 

 ง. ผูอํานวยการ 

 ☺ แนวคิด   การจัดระเบียบราชการในกรม   

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2534 มาตรา 32   

 กรม มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับ ราชการของกระทรวงตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการของ

กรม หรือตามกฎหมายวาดวยอํานาจหนาที่ของกรมนั้น 
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ในกรมหนึ่งมี อธิบดี 1 คน ทําหนาที ่
1. เปนผูบังคับบญัชาขาราชการ 
2. รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรม ใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนไปตามเปาหมาย  

      แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 
3. กรณีที่มีกฎหมายอื่น กําหนดอํานาจหนาที่ของอธิบดีไวเปนการเฉพาะ = การใชอํานาจ

      และการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ใหคํานึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรแีถลงไวตอรัฐสภา
      หรือที่คณะรัฐมนตรีกําหนด หรืออนุมัติ และนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ 
      ราชการของกระทรวงดวย 

4. ในกรม ใหมีรองอธิบดีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ รองจากอธิบดีและชวยอธิบดีปฏิบัติ
     ราชการก็ได 

รองอธิบดีมีอํานาจหนาที่ตามที่อธิบดีกําหนดหรือมอบหมาย 
 

 

46. ขอใดใหความหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดถูกตองที่สุด  

 ก. เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนตาํบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และราชการสวน

ทองถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 🗸  

 ข. เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา 

 ค. เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวน 

 ง. เทศบาล สุขาภิบาล 

 ☺ แนวคิด    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  มาตรา 70   

 ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นดังนี้ 

(1) องคการบริหารสวนจังหวัด 
(2) เทศบาล 
(3) สุขาภิบาล (ในป พ.ศ. 2542 สุขาภิบาลทั้งหมดไดถูกยกฐานะเปนเทศบาล) 

  (4) ราชการสวนทองถ่ินอ่ืนตามที่มีกฎหมายกําหนด (ปจจบุัน คือ อบต. พัทยา กทม.) 

 ระวัง หมูบาน คือ การจัดการปกครองทองท่ี ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ 

 

 

47. ภัยคุกคามดานความม่ันคงของประเทศ คือขอใด 

 ก. ปญหาความยากจน 

 ข. ดานการกอการราย 🗸 

 ค. ปรากฏการณเรือนกระจก 

 ง. การแขงขันทางการคา 
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48. ขอใด คือ หนาที่ซ่ึงเทศบาลเมืองตองทํา 

 ก. ใหมีตลาด ทาเทียบเรอืและทาขาม  

 ข. ใหมีนํ้าสะอาดหรือการประปา 🗸 

 ค. ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 

 ง. ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล 

 ☺ แนวคิด   หนาที่ของเทศบาล 3 ประเภท มีจุดตางและจุดเหมือนกัน ตองใชเวลาจดจํา   

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 53 

 เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล 8 อยาง ดังตอไปนี้ 

  1. กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50 ซึ่งก็คือ หนาท่ีซึ่งเทศบาลตําบลตองทํา 9 อยาง 
  2. ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
  3. ใหมีโรงฆาสัตว 
  4. ใหมบํีารุง สถานที่พิทักษและรักษาคนเจ็บไข 
  5. ใหมีบํารุง ทางระบายน้าํ 
  6. ใหมีบํารุง สวมสาธารณะ 
  7. ใหมีบํารุง การไฟฟา แสงสวางโดยวิธีอื่น 
  8. ใหมีดําเนิน โรงรับจํานาํ สถานสินเชื่อทองถ่ิน 
 ระวัง  ตองแยกระหวาง หนาที่ซ่ึง “ตองทํา” กับ “อาจทํา” ใหได  

  ซึ่งในคําถามขอน้ี ขอ ก. ค. ง. คือ ส่ิงที่เทศบาลเมืองอาจทํา 
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49. ปากกา 1 ดาม ราคาเทากับ ดินสอ 6 แทง  ดินสอ 3 แทง ราคาเทากบั สมุด 1 เลม    

     สมุด 3 เลม ราคา 18 บาท ถามวาราคาปากกาเทากบัก่ีบาท 

 ก. 7 บาท 

 ข. 9 บาท 

 ค. 11 บาท 

 ง. 12 บาท   

 ☺ แนวคิด    สมุด 3 เลม ราคา 18 บาท  

    สมุด 1 เลม คือ 18/3 = สมุดเลมละ 6 บาท  

    ดินสอ 1 แทง คือ 6/3  = ดินสอแทงละ 2 บาท 
   ดังน้ัน ปากกา 1 ดาม คือ 6x2 = 12 บาท 
 
 
 
50. นายมียืมเงินนายดี จํานวน 35,000 บาท นายดีคิดดอกเบี้ยปแรก 10% ปถัดไปลดลง 1% รวมเปน

เวลา 10 ป นายดีจะไดรับเงนิ คืนเทาไหร 

 ก. 50,000 บาท 

 ข. 52,300 บาท 

 ค. 54,250 บาท 🗸 

 ง. 62,000 บาท  

 ☺ แนวคิด    ยืม 35000 + (10+9+8+7+6+5+4+3+2+1%) 

   ดอกเบี้ย 10 ป คือ 55% คือ 1,9250 บาท    

   35,000 + 19,250 = 54,250 บาท 

 

 
 
51. รถคันแรกเดินทางได X กม./ลิตร คันที่สองเดินทางได Y กม./ลิตร โดยที่รถคันแรกเดินทางไดมากกวา
รถคันที่สอง ถารถท้ังสองคันมีน้ํามัน 2 ลิตรเทากัน รถคันที่สองจะเดินทางไดมากกวารถคันแรกเทาใด 
 ก. 2(X-Y)  
 ข. 2(Y-X) 🗸 
 ค. 2/(Y-X)  
 ง. 2/(X-Y)  
 

 

 



 

หนา  63   

สงวนลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญตัิลิขสิทธิ ์

 

52. ถา x นอยกวา 10 และ y นอยกวา 5 ขอใดเปนจริงเสมอ 

 ก. x มากกวา y    

 ข. x – y = 5 

 ค. x = 2y    

 ง. x + y นอยกวา 15 🗸 

 ☺ แนวคิด    x + y ยอมนอยกวา 10 + 5 = 15 

  

  

53. ถาหมูบาน ก. มีประชากรทั้งหมด 6,800 คน ปหน่ึงประชากรจะลดลงไป 120 คน สวนหมูบาน ข. มี

ประชากรทัง้หมด 4,200 คน ปหนึ่งจะมีประชากรเพ่ิมข้ึน 80 คน ก่ีปประชากรทั้ง 2 หมูบานจึงจะเทากัน 

 ก. 9 ป  

 ข. 11 ป  

 ค. 13 ป   

 ง. 14 ป  

 ☺ แนวคิด    หมูบาน ก.13 ปลดลง  =13×120 =1,560 คน  

       =6,800 – 1,560 = 5,240 

   หมูบาน ข.13ปเพิ่มขึ้น  =4200 + (80×13=1,040คน)  = 5,240คน 
 

 

54. นาย ก. ไดเงินเดือนเดือนเพิ่ม 25% แตรวมกันแลวเงินเดือนนาย ก. เทากับเงินเดือนที่เคยไดรับมาใน

ปที่ผานมา แสดงวาปที่ผานมานาย ก. ถูกลดเงินเดือนไปเทาใด 

 1. 5% 

 2. 10% 

 3. 15% 

 4. 20%  🗸 

 ☺ แนวคิด   ถา เงินเดือน 100 บาท  ถูกหัก 20 %  

    = 100×20% = 20 จะเหลือเงินเดือนเทากับ 80 บาท  

         ถา เงินเดือน เพ่ิมขึ้น 25%  

    80×25% =20 บาท 

  เพราะฉะนั้น เงินเดือนใหมจะเทากับ 80+20 =100 ซ่ึงเทากับ ปท่ีผานมา 

  ตองเขาใจ ปกอน ปที่แลว อันไหนมากอน 25/125x100 = 20 % 
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เงื่อนไขภาษา 
คําอธิบาย : ใชคําตอบดังตอไปน้ี (ตอบขอ 55-59)  
ตอบ ก. ถาขอสรุปทั้งสองถูกหรือเปนจริงตามเงื่อนไข  
ตอบ ข. ถาขอสรุปทั้งสองผิดหรือไมเปนจริงตามเงื่อนไข  
ตอบ ค. ถาขอสรุปท้ังสองไมสามารถสรุปไดแนชัดวาถูกหรือผิดตามเง่ือนไข  
ตอบ ง. ถาขอสรปุท้ังสองมีขอสรุปโดขอสรปุหนึ่งเปนจริง หรือไมจริง หรือไมแนชัด ซึ่งขอสรุปทั้งสองไมซ้ํากัน 
 
 
 จงอานเงื่อนไขตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 54-58 
  1. หนังสือ 20 เลม จัดเรียงอยูบนทิ้งหนังสือขนาด 4 ชั้น ๆ ละจํานวนเทา ๆ กัน  
  2. มีหนังสืออยู 3 ประเภท คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ  
  3. หนังสือวิทยาศาสตรมีจํานวน 2 เทาของคณิตศาสตร  
  4. มีหนังสือวิทยาศาสตรอยูบนทิ้งทุกช้ันอยางนอยชั้นละ 1 เลม  
  5. หนังสือคณิตศาสตรทั้ง 4 เลม อยูบนทิ้งช้ันที่สอง  
  6. ทิ้งช้ันที่สามและสี่ มีหนังสือวิทยาศาสตรจํานวนช้ันละเทา ๆ กัน  
  7. ไมมีชั้นใดวางหนังสือเพียงประเภทเดียว 
 
55.  ขอสรุปที่ 1 หนังสือภาษาอังกฤษมีจํานวนท้ังสิ้น 8 เลม 
 ขอสรุปท่ี 2 หนังสือชั้นที่สามมีหนังสือวิทยาศาสตร 3 เลม  
  ตอบ ง.   เพราะ ขอสรุปที่ 1 จริง   ขอสรุปที่ 2 ไมจริง  
 
56.  ขอสรุปที่ 1 ไมมีขั้นใดที่มีหนังสือวิทยาศาสตรเพียง 1 เลม 
 ขอสรุปท่ี 2 หนังสือคณิตศาสตรมีท่ีทิ้งชั้นสองเทานั้น  
  ตอบ ง.   เพราะ ขอสรุปที่ 1 ไมจริง  ขอสรุปที่ 2 จริง  
 
57.  ขอสรุปท่ี 1 หนังสือภาษาอังกฤษมีมากกวาหนังสือคณิตศาสตร 
 ขอสรุปท่ี 2 มีหนังสือวิทยาศาสตรที่ทิ้งชั้นสอง จํานวน 2 เลม  
  ตอบ ง.   เพราะ ขอสรุปที่ 1 จริง   ขอสรุปที่ 2 ไมจริง 
 
58.  ขอสรุปท่ี 1 ไมมีข้ันใดท่ีมีหนังสือภาษาอังกฤษมากกวาหนังสือวิทยาศาสตร 
 ขอสรุปท่ี 2 ทิ้งบางชั้นอาจมีหนังสือนอยกวา 5 เลม  
  ตอบ ข.  เพราะ ขอสรุปที่ 1 ไมจริง  ขอสรุปที่ 2 ไมจริง  
 
59.  ขอสรุปที่ 1 หนังสือคณิตศาสตรมีจํานวนท้ังสิ้น 4 เลม 
 ขอสรุปท่ี 2 หนังสือวิทยาศาสตรมีจํานวนเทากันกับหนังสือภาษาอังกฤษ  
  ตอบ ก.  เพราะ ขอสรุปที่ 1 จริง   ขอสรุปที่ 2 จริง 
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60. หากมีผูเขาสอบจํานวน 70,000 คน จะมีผูสอบผานกี่คน  

 ตอบ 26,600 คน 

 

61. หากมีผูเขาสอบ จํานวน 50,000 คน จะมีผูไดรับการบรรจุกี่คน  

 ตอบ 4,000 คน 

 

62. อัตราสวนระหวางผูสอบผาน กับสอบไมผาน เปนเทาใด 

 ตอบ 19:31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขึ้นบัญชี
30%

ตกภาษาไทย
26%

ตกอังกฤษ
20%

ตกคณิต
10%

ตกความรูทั่วไป
6%

ไดบรรจุ ?

ใชขอมูลตอไปน้ี ตอบคําถามขอ 59 ถึง 61 
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*** การสอบภาค ก ทองถิ่น ป 2560 มีวิชาภาษาอังกฤษเปนปแรก 

กําหนดไว 100 คะแนนเต็ม ดังน้ี 

1. วิชาสามารถในการศึกษา วเิคราะหและสรุปเหตุผล  30 คะแนน 

2. วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ   30 คะแนน 

3. วิชาภาษาไทย       20 คะแนน 

4. วิชาภาษาอังกฤษ     20 คะแนน 

 

ขอสอบเกาวิชาภาษาไทย 
            หนา 
   เจาะจุดขอสอบเกาภาษาไทย 2 สมัย  +  เฉลยละเอียด

 ขอสอบจริงภาษาอังกฤษป 60 + เทคนิคเรงรัดเก็บแตม 
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       สรุป สูตรยอ สูตรทอง พ.ร.บ. ภาค ก ทองถิ่น 
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1.  ประเทศไทย 
 แบงแยกมิได 
 ปกครองระบอบ “ประชาธิปไตย กษัตริยทรงเปนประมุข” 
  
2.  อํานาจอธิปไตยเปนของ ปวงชนชาวไทย  
      พระมหากษัตริย ทรงใชอํานาจทาง  รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล  
 
4. รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องคกรอิสระ หนวยงานของรัฐ  
    ตองปฏิบัตติาม รัฐธรรมนญู กฎหมาย หลักนิติธรรม  

  
5. บุคคล   ไดรับคุมครอง ศักดิ์ศรีมนุษย สิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค 

คนไทย ไดรับคุมครอง ตามรัฐธรรมนูญ เสมอกัน 
  

6. รัฐธรรมนูญ  คือ กฎหมายสูงสุดของประเทศ  
    กฎหมายหรือการกระทําใด ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  ใชบังคับไมได 

 
7. ถารัฐธรรมนูญน้ี ไมกําหนดเร่ืองใดไว  
  ใหวินิจฉัยตาม ประเพณีการปกครองประเทศไทย 
     ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 

  
  
 
1. เปนที่เคารพสักการะ ผูใดจะละเมิด กลาวหา ฟองรอง ไมได 
2. ทรงเปน พุทธมามกะ อัครศาสนูปถัมภก  
3. ทรงดํารงตาํแหนง จอมทัพไทย  
4. ทรงเลือก ทรงแตงตั้ง คณะองคมนตรี ประกอบดวย  
 ประธานองคมนตรี 1 คน จากผูทรงคุณวุฒิ 

ผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง ใหพนจากตําแหนง คือ ประธานรัฐสภา              

 องคมนตรีอื่น ไมเกิน 18 คน 
ผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง ใหพนจากตําแหนง คือ ประธานองคมนตรี 

หมวด 1   บทท่ัวไป 
1. ตราไว/ประกาศราชกิจ/บังคับใช  
  คือ 6 เม.ย. 60 วันเดียวกัน 
 

2. มี 16 หมวด 1 บทเฉพาะกาล  
    279 มาตรา 
 

3. ผูรับสนองพระราชโองการ 
  พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 
  นายกรัฐมนตรี 
 
4. เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 

หมวด 2   พระมหากษัตริย 
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5. หนาทีค่ณะองคมนตร ี 
  ถวายความเห็น พระราชกรณียกิจทั้งปวง ที่กษัตริยทรงปรึกษา  

  หนาท่ี ในรัฐธรรมนูญ 
 
6. องคมนตรีตอง ไมดํารงตําแหนง ตอไปนี ้
 สส  สว  การเมืองอ่ืน  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   องคกรอิสระ 
 รัฐวิสาหกิจ  เจาหนาท่ีรัฐ     สมาชิกเจาหนาที่พรรคการเมือง  ขาราชการ 
 แตเปนขาราชการในพระองค ตําแหนงองคมนตร ีได  
 
 
 
 
 1. สทิธิและเสรีภาพ ตองไมกระทบและเปนอันตรายตอ 
 ความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอย ศีลธรรมอันดีประชาชน สิทธิเสรีภาพคนอ่ืน 
 
2. สิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ แมยังไมตรากฎหมาย ก็สามารถใชสิทธิเสรีภาพนั้นได 
 
3. ถูกละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ใชสิทธิทางศาล สูคดีในศาลได 

  
4. ชาย หญิง สิทธิเทาเทียมกัน 
 
5. การเลือกปฏิบัต ิโดยเหตุตอไปนี้ ทําไมได  
 ถิ่นเกิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ พิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ  
 ฐานะเศรษฐกิจสังคม ศาสนา การศึกษา ความเห็นทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 
 
6. บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพ ตอไปนี ้ 
 - ชีวิตและรางกาย ไมตองรับโทษอาญา ถากฎหมายที่ใชอยูเวลา ไมกําหนดความผิดและโทษไว 
   หามเกณฑแรงงาน เวนแต เพื่อปองกันภัยพิบัติสาธารณะ ฉุกเฉิน สงคราม 
 - นับถือศาสนา ประกอบพิธีกรรม ไมขัดตอความสงบเรียบรอย 
  - ความเปนอยูสวนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ครอบครัว 
 - เสรีภาพในเคหสถาน (เคหสถาน คือ ที่ซึ่งใชเปนที่อยูอาศยั) 
  - แสดงความคิดเห็น พดู เขียน พิมพ โฆษณา  
 - สื่อมวลชน มีเสรีภาพ เสนอขาวสารแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอ่ืน ตองมีสัญชาติไทย 
- ติดตอส่ือสารถึงกัน 
- ทรัพยสินและการสืบมรดก 
- เดินทางและเลือกถิ่นที่อยู 
  หามเนรเทศ คนสัญชาติไทย ออกนอกราชอาณาจักร  

หมวด 3   สิทธิเสรีภาพ ปวงชนชาวไทย 
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  หามสั่ง ไมไหคนสัญชาติไทยเขามาในราชอาณาจักร 
หามถอนสัญชาติ ของคนทีม่ีสัญชาติไทยโดยการเกิด  

 - เสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
 - ไดทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานของรัฐ  
 - รองทุกขหนวยงานของรัฐและไดผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว 
 - ฟองหนวยงานของรัฐใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทํา 
 - รวมกันเปนสมาคม สหกรณ สหภาพ องคกร ชุมชน หรือหมูคณะอ่ืน 
 - ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
 - จัดต้ังพรรคการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน  
 - สิทธิผูบริโภค 
 - ไดรับบริการสาธารณสุขของรัฐ 
 - ผูยากไร / คนอายุเกิน 60 ปถารายไดไมพอยังชีพ  
   ไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 
  

  
 
 คนไทยมีหนาที่  10 อยาง 
 1. รักษา ชาติ ศาสนา กษัตรยิ ประชาธิปไตย 
 2. ปองกันประเทศ ประโยชนสมบัติ ชาติ  
 3. ทําตามกฎหมาย 
 4. ศึกษาภาคบังคับ (เรียน) 
 5. เปนทหาร 
 6. ไมละเมิดสิทธิเสรภีาพคนอื่น ไมกอแตกแยกใหสังคม 
 7. เลือกตั้ง ลงประชามต ิ
 8. อนุรักษ คุมครองสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 
 9. เสียภาษีอากรตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 10. ไมรวมมือการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด 4   หนาที่ชาวไทย 

 
 

 รัก  ปอง  กฎ  
 เรยีน หาร  เมิด 
 เลือก ทรัพ  ษี 
 ทุจ 
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สรุป รัฐธรรมนูญ 2560 

 
หมวด 5   หนาที่ของรัฐ 

 
1. หนาที่พื้นฐาน   
  1. พิทักษสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย  
  2. ดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และบังคับใชกฎหมาย 
 
2. หนาที่ทําใหสิทธเิสรีภาพของประชาชนเปนจริง   
   1. เด็กทุกคนไดรับการศึกษาภาคบังคับ 12 ป อยางมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย  
   2. จัดบริการสาธารณสุข สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพอยาง
ทั่วถึง  
   3. อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอมใหเกิด
ประโยชนอยางสมดุลและย่ังยืน โดยจัดใหประชาชนและชุมชนในทองถ่ินมีสวน
รวมในการดําเนินการดวย  
 
3. หนาที่บริการสาธารณะ  
   1. เปดเผยขอมูลขาวสารสาธารณะใหประชาชนเขาถึงโดยสะดวก  
   2. จัดใหมอีงคกรท่ีมีอิสระรักษาคลื่นความถ่ี และสิทธิในการเขาใชวงโคจร
ดาวเทียม  
   3. จัดใหมกีารคุมครองและพิทักษสิทธิของผูบริโภค 
   4. รักษาวินัยการเงินการคลังอยางเครงครัด และจัดระบบภาษีใหเกิดความ
เปนธรรม   
   5. จัดใหมมีาตรการ กลไกปองกัน และขจัดการทุจริตอยางเขมงวด  
 
4. ตรวจสอบการทําหนาที่ของรัฐเลือกบุคคล ถอดถอน  
   1. ประชาชนและชุมชนมีสิทธิท่ีจะติดตามและกลั่นกรอง ตรวจสอบ เรงรดั
ฟองรองหนวยงานของรฐั เพื่อให ประชาชนหรือชุมชนไดรับบริการตามท่ี  
รัฐมีหนาที่จัดทําให 

 
 
ควรรู หลักธรรมาภิบาล ประกอบดวย 6 หลักการคือ 
 1.      หลักคุณธรรม 
 2.      หลักนิติธรรม 
 3.      หลักความโปรงใส 
 4.      หลักความมีสวนรวม 
 5.      หลักความรับผิดชอบ 
 6.      หลักความคุมคา 
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สรุป รัฐธรรมนูญ 2560 

 
หมวด 6  
แนวนโยบายแหงรัฐ  

 
1. การใชแนวนโยบายแหงรฐั 
      : เปนแนวทางใหรัฐดําเนนิการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการ
บริหารราชการแผนดิน  
 
2. มาตรการของแนวนโยบายแหงรัฐ 
      : ใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

แนวนโยบายแหงรัฐ 
มีอะไรบาง 
      จาํคราวๆ มี 12 อยาง 

1. สงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ  
2. อุปถัมภ และคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน สนับสนุนการเผยแผ
หลักธรรมของศาสนา  
3. จัดกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม สะดวก รวดเร็ว และไม
เสยีคาใชจายสูงเกินสมควร  
4. จัดใหมีและสงเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศิลปะ
วิทยาการ  
5. สงเสริมและใหความคุมครองชาวไทยกลุมชาติพันธุตางๆ ใหดํารงชีวิตใน
สังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจ  
6. เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว สงเสริมสุขภาพและการกีฬา  
7. วางแผนและมีมาตรการ เก่ียวกับท่ีดิน ทรัพยากรน้ํา และพลังงาน 
8. คุมครองผูใชแรงงานใหไดรับความปลอดภัยและสวัสดิการ การประกันสังคม 
สิทธิประโยชนอ่ืนที่เหมาะสม  
9. จัดระบบเศรษฐกิจตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดใหมกีลไกให
เกษตรกรสามารถแขงขันในตลาดได  
10. พัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดิน ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  
11. จัดใหมีกฎหมายเทาที่จําเปน เพื่อไมใหเปนภาระแกประชาชน  
12. สงเสริมใหประชาชนรูและเขาใจอยางถูกตองเก่ียวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีสวนรวมในการ
พัฒนาประเทศ 
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หมวด 7   รัฐสภา 
 
องคประกอบรัฐสภา 

 
 
รัฐสภา ประกอบดวย  
1. สภาผูแทนราษฎร และ  
2. วุฒิสภา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
หนาที่รัฐสภา 

 
ทั้งสองสภา มีหนาที่ดังน้ี 
1. ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัต ิ
2. ส.ส. หรือ ส.ว. จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 10 ของแตละสภา  
    มีสิทธิเขาชื่อรองขอผานประธานของแตละสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย   
    การสิ้นสุดการเปนสมาชิกภาพ 
 

 
ขอหาม มิใหรัฐสภาทํา

 

 
หาม ส.ส. หรือ ส.ว. หรือ กมธ. แปรญัตติรางพระราชบัญญัติงบประมาณที่มีผล
ใหมีสวนไมวาทางตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณ  
 
หากฝาฝนศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งให 
1. สิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือ 
2. เพิกถอนสิทธิรับสมัครรับเลือกตั้ง (ใบดํา) 
 

 
 

รวม 700 คน 
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ที่มาของ ส.ส. 

 

 
กาบัตรใบเดียว  
 - ไดท้ัง ส.ส. เขต และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 
 - จากนั้นเอาคะแนนผูสมัครทุกเขตของแตละพรรค  
   มาคาํนวณหา ส.ส. ทั้งหมดท่ีแตละพรรคพึงมี 
 

ถาได ส.ส. แบบแบงเขต
มากกวา จํานวน ส.ส. ที่
พรรคพึงมี 
 

 
 
 
ผลคือ พรรคนั้นจะไดเฉพาะ ส.ส. แบบแบงเขต  
         ไมได ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 
 

ถาได ส.ส. แบบแบงเขต
นอยกวา จํานวน ส.ส. ที่
พรรคพึงมี 

ผลคือ พรรคนั้นจะได ส.ส. แบบแบงเขต + และ ได ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ  
เพิ่มจนครบ จํานวน ส.ส. ที่พรรคพึงมี 

หนาที่และอํานาจ  
ของ ส.ส. 

1.ดานนิติบัญญัติ  
     1. เสนอ/พิจารณารางกฎหมาย  
     2. พิจารณาพระราชกําหนด  
     3. แกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
2. ดานควบคุมการบริหารราชการแผนดิน  
     1. ต้ังกระทูถามรัฐมนตรี  
     2. ส.ส. 1 ใน 5 ขอเปดอภิปรายไมไววางใจ รัฐมนตรีเปนรายบุคคล 
        หรือทั้งคณะได  
     3. ส.ส. 1 ใน 10 ขอเปดอภิปรายทั่วไป เพื่อเปนชองทางใหสามารถ 
        ตรวจสอบ การทํางานของรฐับาลได  
     4. ผูนําฝายคานขอเปดอภิปรายท่ัวไป เก่ียวกับความมั่นคงหรือเศรษฐกิจ 
 

ระบบการเลือกตั้งแบบ
จัดสรรปนสวนผสม 

คือ การนําระบบการเลือกตั้ง 2 ระบบ มาใชในการเลือกตั้งคราวเดียวกัน  
โดยนําระบบคะแนนนํามาใชกับการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบงเขตเลือกตั้ง  
จํานวน 350 เขต และใชรูปแบบเขตเดียวเบอรเดียว รวม 350 คน 
      จากนั้นนาํระบบสัดสวนมาใชกับคะแนน ส.ส.แบบแบงเขตเลือกตั้ง โดยคิด
คะแนน ผูสมคัรแบบแบงเขตเลือกตั้งทั้งหมด มาจัดสรร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 
จํานวน 150 คน ใหพรรคการเมืองตามสัดสวนคะแนนแบบแบงเขตท่ีพรรค
ไดรับ 
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คุณสมบัติ ส.ส. 1. มีสัญชาตไิทยโดยการเกิด อายุไมต่ํากวา 25 ปนับถึงวันเลือกตั้ง  
 
2. เปนสมาชิกพรรคการเมืองติดตอกันไมนอยกวา 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง  
    เวนแต กรณียุบสภาใหลดลงเหลือ 30 วัน 
 
3. ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 
   ตอไปนี ้
       3.1 มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดท่ีสมัครเปนเวลาติดตอกัน 
            ไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
       3.2 เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
       3.3 เคยศึกษาในจังหวัดที่สมัคร เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา  
            5 ปการศึกษา 
       3.4 เคยรับราชการหรือปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานของรัฐ หรือเคยมีชื่ออยู  
            ในทะเบียนบาน ในจังหวัดท่ีสมัคร แลวแตกรณี เปนเวลาติดตอกันไม  
            นอยกวา 5 ป  
 
4. ไมมีลักษณะตองหาม ท่ีรัฐธรรมนญูกําหนด 
 

 
คุณสมบัติผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

 
1. มีสัญชาติไทย หรือไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาตไิมนอยกวา 5 ป  
2. มีอายุไมต่ํากวา 18 ปในวันเลือกตั้ง  
3. มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวไมนอยกวา 90 วันนับถึง 
   วันเลือกตั้ง (*** เคยออกสอบ ภาค ก ทองถิ่น ป 60)  
4. อาศัยอยูนอกเขตเลือกตั้ง หรือมีชื่ออยูในเขตเลือกตั้งนอยกวา 90 วันนับถึง
วันเลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยูนอกราชอาณาจักรก็มีสิทธิเลือกตั้ง 
 

 
ลักษณะตองหามมิใหใช
สิทธิเลือกตั้ง  

 
1. เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  
2. อยูระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงที่สุดแลวหรือไม  
3. ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย  
4. วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
มี 4 อยาง สูตรทอง “บวช ถอน ขัง จิต” 
 
     ควรรู กรณบุีคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต มาตรา 
98  กําหนดใหเปนบุคคลตองหามสมัครรับเลือกตั้งเปนส.ส. 
     แตเขายังสามารถ ใชสิทธเิลือกต้ังได  
(*** เคยออกสอบ ภาค ก ทองถิ่น ป 60) 
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ที่มาของ ส.ว. 

 

สมาชิกวุฒิสภา ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 200 คน  
      มาจากการเลือกกันเอง ของบุคคลซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ อาชพี ลักษณะ หรือประโยชนรวมกัน  
หรือทาํงาน หรือเคยทํางานดานตางๆ ท่ีหลากหลายของสังคม  
      โดยในการแบงกลุม ตองแบงในลักษณะท่ี ทําใหประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัคร
รับเลือกทุกคน สามารถอยูในกลุมใด กลุมหนึ่งได 
     
      ส.ว. 200 คน มาจากการเลือกกันเองของประชาชนผูมีความรู ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณจากทุกภาคสวนท่ีมีความหลากหลายทางสังคม โดย
คุณสมบัติที่สําคัญ คือ ไมฝกใฝหรือยอมตกอยูใตอาณัติของพรรคการเมือง
ใดๆ 
 

 
หนาที่และอํานาจ  
ของ ส.ว. 

 
ดานนิติบัญญัติ  
1. พิจารณา/ยับย้ังรางกฎหมาย  
2. พิจารณาพระราชกําหนด  
3. แกไขเพิ่มเตมิรัฐธรรมนูญ  
 
ดานควบคุมการบริหารราชการแผนดิน  
1. ตั้งกระทูถามรัฐมนตรี  
2. ขอเปดอภิปรายท่ัวไป เพื่อให ครม. ชี้แจงขอเท็จจริงโดยไมมีการลงมติ  
3. ใหความเห็นชอบการแตงตั้งบุคคลให ดํารงตําแหนงตางๆ  
4. เห็นชอบการแตงตั้งตุลาการศาล รัฐธรรมนูญ ผูดํารงตาํแหนงในองคกรอิสระ  
    และผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
 

 
หนาที่และอํานาจ  
ของ ส.ว.ชุดแรก 
(ตามบทเฉพาะกาล) 

 
1. ติดตาม เสนอแนะ เรงรัด การปฏิรูปประเทศ การจัดทํา และ ดําเนินการ 
   ตามยุทธศาสตรชาติ  
2. พิจารณา พ.ร.บ. ที่เก่ียวของกับ การปฏิรูปประเทศ  
3. พิจารณา พ.ร.บ. ทีถู่กยับยั้ง บางเรื่อง  
4. รวมกับสภาผูแทนราษฎร ในการใหความเห็นชอบการแตงต้ังนายกรัฐมนตรี 
5. ใหความเห็นชอบยกเวนการเสนอชื่อนายกฯ นอกบัญชีพรรคการเมือง 
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การไดมาซึ่ง ส.ว.  
วาระเริ่มแรก  
(บทเฉพาะกาล) 

การไดมา ซึ่ง ส.ว. 250 คน 
    (ก) กกต. ดําเนินการคัดเลือก ใหได 200 คน เสนอ คสช. 
           - คสช.คัดเลือกเปน ส.ว. 50 คน สํารองไว 50 คน 
    (ข) คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหา 400 คน เสนอ คสช.  
            - คสช.คัดเลือก 194 คน รวมกับปลัดกระทรวงกลาโหม 
              ผบ.สส./ผบ.ทบ./ผบ.ทอ./ผบ.ทร./ผบ.ตร. อีก 6 คน 
     
กําหนดใหวุฒิสภาในวาระแรก มี 250 คน มีวาระการดํารงตําแหนง 5 ป 
 
หลักเกณฑและวิธีการสรรหา ดังนี้ 
         (ก) กกต. จัดใหมีการเลือก ส.ว. 200 คน โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จ 
             กอนวันเลือกตั้ง ส.ส. ไมนอยกวา 15 วัน แลวนาํรายชื่อ  
             เสนอตอ คสช.              
         (ข) คณะกรรมการสรรหา ส.ว. คสช. แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูและ  
             ประสบการณดานตางๆ และมีความเปนกลางทางการเมือง  
             ไมนอยกวา 9-12 คน  
                      คัดเลือกผูมีความรูความสามารถที่เหมาะสม ไมเกิน  400 คน 
             เสนอตอ คสช. 

คุณสมบัติ ส.ว. 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
2. มีอายุไมต่ํากวา 40 ป ในวันสมัครรับเลือก   
    (แต  ส.ส. อายุไมต่ํากวา 25 ป นับถึงวันเลือกตั้ง) 
3. มีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ หรือทํางานในดานที่สมัคร 
    ไมนอยกวา 10 ป หรือมีลักษณะตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บัญญัติไวใน   
     พ.ร.ป. การไดมาซึ่ง ส.ว.  
4. เกิด มีช่ืออยูในทะเบียนบาน ทํางาน หรือมีความเกี่ยวพันกับพื้นที่ที่สมัคร 

ลักษณะตองหาม 
ไมใหเปน ส.ว. 

1. เปนบุคคลตองหามมิใหสมัคร  
2. เปนขาราชการ  
3. เปนหรือเคยเปน ส.ส. เวนแตพนการเปน ส.ส. มาแลว  
   ไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันสมัครรับเลือก  
4. เปนสมาชิกพรรคการเมือง  
5. เปนหรือเคยเปนผูดาํรงตําแหนงในพรรคการเมือง หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน    
    หรือ ผูบริหารทองถ่ิน หรือรัฐมนตรี เวนแตพนจากการดาํรงตําแหนงมาแลว 
    ไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันสมัครรับเลือก  
6. เปนบุพการี คูสมรส หรือบุตรของดาํรงตําแหนง ส.ส. ส.ว. ขาราชการ  
    การเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถิ่น ผูสมัครรับเลือกเปน ส.ว.   
    ในคราวเดียวกัน หรือผูดํารงตําแหนงในศาลรัฐธรรมนูญ หรือในองคกรอิสระ 

 



 

หนา  78 

       สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ 

 
สรุป รัฐธรรมนูญ 2560 

พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ 
 
มี 10 ฉบับ 

(1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. 
(2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่ง ส.ว. 
(3) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(4) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
(5) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน 
(6) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต 
(7) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 
(8) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาล 
รัฐธรรมนูญ 
(9) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(10) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ 

ผูมีสิทธิเสนอ 
รางพระราชบญัญัติ 
(ตองเสนอตอ ส.ส.กอน) 
 

(1) คณะรัฐมนตรี 
(2) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา 20 คน 
(3) ผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวา 10,000 คน เขาชื่อเสนอกฎหมาย

ตามหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด 5 หนาท่ีของ
รัฐ  ตามกฎหมายวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย 

ในกรณีท่ีรางพระราชบัญญัติซึง่มีผูเสนอตาม (2) หรือ (3) เปนราง
พระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงินจะเสนอไดก็ตอเม่ือมีคํารับรองของ
นายกรัฐมนตรี 

 
  

ผูมีสิทธเิสนอ  
“รางพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ” 

 (1) คณะรัฐมนตรี โดยขอเสนอแนะของ ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือ
องคกรอิสระที่เกี่ยวของ 

(2) ส.ส.ไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
สภาผูแทนราษฎร 

 

 
 
 
 
 
 

  



 

หนา  79 

       สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ 

  
สรุป รัฐธรรมนูญ 2560 

หมวด 8   คณะรัฐมนตรี 
 
 

พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอ่ืนอีกไมเกิน 35 คน
ประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาที่บริหารราชการแผนดินตามหลักความ
รับผิดชอบรวมกัน ดังนั้น รวมทั้งหมดมี 36 คน (รวมนายกดวย) 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกอบดวย  
1.นายกรัฐมนตรี 1 คน 
       ดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป  รวมกันไมเกิน 8 ป 
2.รัฐมนตรีอื่นไมเกิน 35 คน 
        ดํารงตําแหนงคราวละไมเกิน 4 ป 
 

อํานาจหนาที่ ครม.     ครม. มีอํานาจหนาที่บริหารราชการแผนดินโดยจะตองแถลงนโยบายตอ
รัฐสภา และบรหิารงานโดยยึดหลัก ดังนี้ 
       1) ยึดประโยชนสูงสุดของประเทศและประชาชนสวนรวม  
       2) รักษาวินัยการคลังอยางเครงครัด  
       3) ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
       4) สรางสังคมสงบสุข สามัคคี ปรองดอง 
 
นอกจากนี้ ครม. ยังมีอํานาจ  
1. ขอใหมีการออกเสียงประชามติในเรื่องที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  
2. เปนผูเสนอใหพระมหากษัตริยทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับ  
3. เปนผูเสนอใหพระมหากษัตริยตราพระราชกฤษฎีกา  
4. เปนผูเสนอใหพระมหากษัตริยประกาศใชหรือยกเลิกกฎอัยการศึก  
5. เปนผูเสนอใหพระมหากษัตริยทรงทําหนังสือสัญญาสันติภาพขึ้น  
6. เปนผูเสนอใหพระมหากษัตริยพระราชทานอภัยโทษ 

ขอหาม มิให ครม. ทํา 

 

หาม คณะรัฐมนตรี  
เสนอ รางพระราชบัญญัตงิบประมาณท่ีมีผลให ส.ส. ส.ว. หรือ กมธ.  
มีสวนทางตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณ  
        หากฝาฝน = ศาลรัฐธรรมนูญอาจมีคําวินิจฉัย ใหพนตําแหนงทั้งคณะ 
และเพิกถอนสิทธิ สมัครรับเลือกตั้ง (ใบดํา) 

ที่มาของนายกรัฐมนตรี         พรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกตั้งจะตองแจงรายชื่อบุคคลซ่ึงพรรค
เห็นชอบ จะเสนอเปนนายกรัฐมนตรีตอคณะกรรมการการเลือกตั้งกอนปดการ
รับสมัครเลือกตั้ง พรรคละไมเกิน 3 คน และใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศรายชื่อบุคคลดังกลาว ใหประชาชนทราบ 
          ในระยะ 5 ปแรก (วาระแรก) ใหรัฐสภาเปนผูเลือกนายกรัฐมนตรีจาก
รายชื่อในบัญชี ของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกไดรับเลือกเปน ส.ส. ไมนอยกวา
รอยละ 5 ของจํานวน ส.ส. ท้ังหมด สําหรับคราวตอไปเปนหนาที่ของ ส.ส. ใน
การเลือกนายกรัฐมนตรี 
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       สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ 

 
สรุป รัฐธรรมนูญ 2560 

หมวด 9  การขัดกันแหง   
            ผลประโยชน 
 
 

ครม. ส.ส. ส.ว. จะตอง  ( 5 ไม ) 
1. ไมยุงเก่ียวกับการสัมปทานหรือเปนคูสัญญากับรัฐ  
2. ไมรับเงินหรือประโยชนใดๆ จากหนวยงานรัฐเปนพิเศษ  
3. ไมขัดขวางหรือแทรกแซงการใชสิทธิหรือเสรีภาพของสื่อมวลชนโดยมิชอบ  
4. ไมเปนหุนสวนหรือถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท  
5. ไมดํารงตําแหนงหรือหนาท่ีใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ 
รัฐวิสาหกิจ หรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่น เวนแตเปน
การดํารง ตาํแหนงตามหนาท่ีหรืออํานาจของรัฐมนตรี หรืออํานาจในการบริหาร
ราชการแผนดิน ตามที่ไดแถลงตอรัฐสภา 

หมวด 10   ศาล 
 

1. ศาลยุติธรรม (มาตรา 194 และ มาตรา 195) 
         พิจารณาพิพากษาคดท้ัีงปวง เวนแตคดีที่รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย
บัญญัติใหอยูในอํานาจศาลอ่ืน 
          มีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตาํแหนงทางการเมือง 
 
2. ศาลปกครอง (มาตรา 197) 
         พิจารณาพิพากษาคดปีกครองอันเนื่องมาจาก การใชอํานาจทางปกครอง
ตามกฎหมายหรือเนื่องมา จากการดําเนินกิจการทางปกครอง (ใหมีศาล
ปกครอง สูงสุดและศาลปกครองชั้นตน) 
 
3. ศาลทหาร (มาตรา 199) 
พิจารณาพิพากษาคดีอาญาผูที่กระทําความผิด เปนบุคคลซ่ึงอยูในอํานาจศาล
ทหารและคดีอ่ืน 
 

 
หมวด 11 ศาลรัฐธรรมนูญ  
 
 
ศาลรัฐธรรมนูญ  
(มาตรา 200 - 
มาตรา 214) 

 
 
องคประกอบและหนาท่ี 
1. จํานวน 9 คน  (*** เคยออกสอบ ภาค ก ทองถิ่น ป 60) 
2. วาระการดาํรงตาํแหนง 7 ป  
3. มีสัญชาตไิทยโดยการเกิด 
4. มีอายุไมต่ํากวา 45 ป แตไมถึง 68 ป ในวันที่ไดรับการคดัเลือก 
    หรือวันสมัครเขารับการสรรหา 
5. วินจิฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายและรางกฎหมาย  
6. วินจิฉัยคุณสมบัติผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
7. ตัดสินปญหาของ ส.ส. ส.ว. ครม. และองคกรอิสระ 
   (*** เคยออกสอบ ภาค ก ทองถ่ิน ป 60)  
8. ดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
 



 

หนา  81 

       สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ 

 
สรุป รัฐธรรมนูญ 2560 

หมวด 12   องคกรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  จําแค 2 อยางเทาน้ัน 
  1. ผูตรวจการแผนดิน  มี  3  คน 
  2. ป.ป.ช.                 มี  9  คน 
              ที่เหลือตอบ 7  ทุกกรณ ี
   ไมวาจะเปนจํานวนคนหรือวาระ 
 

           จํานวน/คน วาระ/ป 
กกต. 7 7 
ผผ. 3 7 

ป.ป.ช. 9 7 
คตง. 7 7 
กสม. 7 7  

มี 5 องคกร   (ควรจําหนานี้ใหได ออกสอบบอย) 
อายุไมตํ่ากวา 45 ไมเกิน 70 ป + สัญชาติไทยโดยเกิด + ป.ตร ี
 
องคประกอบ/หนาที ่ 
1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 ►จํานวน 7 คน  
 ►วาระการดาํรงตาํแหนง 7 ป  
 ►ดําเนินการจัดหรือจัดใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม  
     และการออกเสียงประชามติใหเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย  
 ►ดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว  
 
2. ผูตรวจการแผนดิน  
 ► จํานวน 3 คน  
 ► วาระการดํารงตําแหนง 7 ป  
 ► เสนอแนะเพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชนที่เกิดข้ึนจากรัฐ  
 ► ดํารงตาํแหนงไดเพียงวาระเดียว 
 
3. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
 ► จํานวน 9 คน  
 ► วาระการดํารงตําแหนง 7 ป  
 ► ควบคุมดูแลไมใหเกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในหนวยงานรัฐ  
 ► ดํารงตาํแหนงไดเพียงวาระเดียว 
 
4. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  
 ► จํานวน 7 คน  
 ► วาระการดํารงตําแหนง 7 ป  
 ► กํากับการทําหนาที่ตรวจเงินแผนดิน และตรวจสอบ 
     การใชงบประมาณแผนดนิ  
 ► ดํารงตาํแหนงไดเพียงวาระเดียว 
 
5. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
 ► จํานวน 7 คน  
 ► วาระการดํารงตําแหนง 7 ป  
 ► ตรวจสอบ รายงาน และเสนอแนะกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 ► ดํารงตาํแหนงไดเพียงวาระเดียว 
 

 



 

หนา  82 

       สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ 

 
สรุป รัฐธรรมนูญ 2560 

หมวด 13  องคกรอัยการ 
 

พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดี 
การพิจารณาสั่งคดี ไมใหถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง 

 
หมวดที่ 14  การปกครอง  
                สวนทองถิ่น 

 
ภายใตความเปนประเทศไทยที่เปนราชอาณาจักรอันหน่ึงอันเดียว  
 
1. การจัดตั้งองคกรปกครองในรูปแบบใดใหคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชน
ในแตละทองถ่ิน  
 
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่และอํานาจดูแลและจัดทําบริการ
สาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตาม
หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน  
 
3. รัฐตองดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดของตนเอง โดย
จัดระบบภาษี หรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสม  
 
4. การบริหารงานบุคคลตองใชระบบคุณธรรม และตองคํานึงถึงความเหมาะสม
และ ความจําเปนของแตละทองถ่ิน  
 
5. กําหนดใหสมาชิกสภาทองถ่ินตองมาจากการเลือกตั้ง  
    สาํหรับผูบริหารทองถ่ินมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของ
สภาทองถ่ิน  
     สวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ(กทม. พัทยา)จะใหมาโดย 
วิธีอ่ืนก็ไดแตตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน  
 
6. การดาํเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาทองถ่ินและผูบริหาร
ทองถ่ิน ตองเปดเผยขอมูลและรายงานผลการดาํเนินงานใหประชาชนทราบ  
 
7. ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิเขาชื่อเสนอ
ขอบัญญัติ หรือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่นไดตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไข ที่กฎหมายกําหนด 
 

 
หมวด 15 
การแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ 
 

 
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เปนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือ 
เปลี่ยนแปลงรปูแบบของรัฐ จะกระทํามิได 
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สรุป รัฐธรรมนูญ 2560 

หมวด 16 
การปฏิรูปประเทศ 
 

การปฏิรูปประเทศไทยสูอนาคต 
1. ดานการเมือง 

มีกลไกใหพรรคการเมืองเปนสถาบันการเมืองของประชาชน 
พรรคตองรับผิดชอบในการประกาศนโยบายที่มิไดมกีารวิเคราะหความคุมคาและความ

เสี่ยง ตลอดจนกลไกแกปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี 
 
2. ดานการบริหารราชการแผนดิน  

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานของรัฐ 
มีมาตรการคุมครอง ปองกันจากการใชอํานาจโดยไมเปนธรรมของผูบังคบับัญชา 

 
3. ดานกฎหมาย 

พัฒนาระบบการออกกฎหมายใหสอดคลองกับหลักสากล  
ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อใหประชาชนเขาถึง

ขอมูล  
 
4. ตานกระบวนการยุติธรรม  

ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาใหมีการถวงดุลและบังคับใชกฎหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ  

แกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินงานของตํารวจใหเกิดประสิทธิภาพใหเสร็จ
ภายใน 1 ป  
 
5. ดานการศึกษา  

ดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา  
มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชพีครูและอาจารย  
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ  
ตองมีคณะกรรมการอิสระเพื่อศึกษาและทําขอเสนอแนะภายใน 60 วัน รางกฎหมาย

ภายใน 2 ป และตรากฎหมายจัดตั้งกองทุนชวยเหลือการศึกษา ภายใน 1 ป 
 
6. ดานเศรษฐกิจ  

ขจัดอุปสรรคและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
ปรับปรุงระบบภาษีอากรใหมีความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา  

 
7. ดานอื่นๆ  

มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท่ีมีประสิทธิภาพเปนธรรมและยั่งยืน  
ตรวจสอบกรรมสทิธ์ิในการถือครองท่ีดินและการกระจายการถือครองท่ีดินอยางเปนธรรม  
ปรับระบบหลักประกันสุขภาพ และสรางระบบการแพทยพื้นฐานเพื่อดูแลประชาชน 
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คําถาม  องคกรอิสระ และ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีจํานวนกี่คน ? 
                         (ออกสอบทองถิ่น ป 2560) 

  

 ทองวา “9 9 3”

จําแค 3 อยางนี้   เทานั้น 

1. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  มี   9   คน 

2. ป.ป.ช.                  มี   9   คน 

3. ผูตรวจการแผนดิน    มี   3   คน 

ที่เหลือตอบ 7  ทุกกรณี  ไมวาจะเปนจํานวนคนหรือวาระ 

            จํานวน/คน วาระ/ป 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 9 7 
ป.ป.ช. 9 7 
ผูตรวจการแผนดิน (ผผ.) 3 7 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 7 7 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) 7 7 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) 7 7 
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สรุปเน้ือหา พ.ร.บ. ภาค ก 
ทีมงานจะอัปเดตเพิ่มใหในกลุมจนครบนะคะ 
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  ทีเด็ด ตารางแยกความตาง อบจ. เทศบาล อบต. พัทยา 
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  สภาตําบล อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 

 

ชื่อเต็ม พ.ร.บ. พระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. 2537 

พระราชบัญญัต ิ
เทศบาล 

พ.ศ. 2496 

พระราชบัญญัติ 
องคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ศ. 2540 

พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการ

เมืองพทัยา 
พ.ศ. 2542 

 
ผูรักษาการ  
ตาม พ.ร.บ. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 

ผูรับสนองพระบรม
ราชโองการ บัญญัติ  บรรทัดฐาน จอมพล ป.  พิบูลสงคราม พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ ชวน  หลีกภัย 

 

ประกาศ 
ราชกิจจานุเบกษา 2 ธันวาคม 2537 17 กุมภาพันธ 2496 31 ตุลาคม 2540 29 พฤศจิกายน 2542 

 ใชบังคับ 2 มีนาคม 38 18 กุมภาพันธ 2496 1 พฤศจิกายน 2540 30 พฤศจิกายน 42 

 แกไขเพิ่มเตมิถึง ฉบับที ่6 ฉบับที่  13 ฉบับที ่ 4 ฉบับที ่ 2 

 
ตราโดยคาํแนะนํา
ยินยอมของ 

รัฐสภา ส.ส. รัฐสภา รัฐสภา 

เรื่องทั่ว ๆ ไป 
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  สภาตําบล อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 

 

มีฐานะเปน 
นติิบุคคล 

นิติบุคคล 
และเปนราชการ

บริหารสวนทองถ่ิน 
ทบวงการเมือง 

นิติบุคคล 
และเปนราชการ 

สวนทองถ่ิน 
นิติบุคคล 

 
ขอยกเวน 

"หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น" ใน พ.ร.บ. นี ้ 
ไมรวมถึง อบจ.  

 

ใครเปนผูจัดใหมีการ
เลือกตั้ง ”สมาชิกสภา
ตําบล ซึ่งไดรับเลือกตั้ง” 

นายอําเภอ  

 

องคประกอบ 1. สมาชิกโดยตาํแหนง     
      1. กํานัน  
      2. ผูใหญบานของทุก  
         หมูบานในตําบล   
      3. แพทยประจําตําบล 
2. สมาชิกซ่ึงไดรับเลือกตั้ง  
   (จากราษฎรแตละหมูบาน 
   ในตําบลนั้นเปนสมาชิก    

   สภาหมูบานละ 1 คน) 

                  
                   1.  สภา 
                   2. นายก 

 
วาระดํารงตําแหง 
สมาชิกสภา และ นายก 4 ป นับแตวันเลือกตั้ง  

(กี่วาระก็ได) 

เรื่องท่ัว ๆ ไป 
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องคประกอบของสภาทองถิ่น 

สภาตําบล อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 
ประกอบดวย 
 

➀สมาชิกโดยตําแหนง 
     1. กํานัน(ประธานสภาตําบล) 
     2. ผูใหญบานทุกหมูบานใน     
         ตําบล 
     3. แพทยประจําตาํบล 
 
 
 

➁สมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งจาก
ราษฎรแตละหมูบานในตําบลนั้น 
หมูบานละ 1 คน 

ประกอบดวย 
 

➀ สภา อบต. 
   1. โดยปกติ สมาชิกสภามี    
      หมูบานละ 2 คน 
   2. เขต อบต.ใดมี 1 หมูบาน 
      ใหมีสมาชิกสภา 6 คน 
   3. เขต อบต.ใดมี 2 หมูบาน 
       ใหมีสมาชิกสภา 3 คน 

 
➁ นายก อบต. 1 คน 
      มาจากการเลือกตั้ง 
โดยตรงของประชาชน 

ประกอบดวย 
 

➀ สภาเทศบาล 
   1. เทศบาลตําบล 
      สมาชิกสภา 12 คน 
   2. เทศบาลเมือง 
      สมาชิกสภา 18 คน 
   3. เทศบาลนคร 
      สมาชิกสภา 24 คน 

 
➁ นายกเทศมนตรี 1 คน 
      มาจากการเลือกตั้ง 
โดยตรงของประชาชน 

ประกอบดวย 
 

➀ สภา อบจ. 
 1. ราษฎรไมเกิน 5 แสนคน  
    = สมาชิกสภา 24 คน 
 
 2. ราษฎรเกิน 5 แสน 
    แตไมเกิน 1 ลานคน 
    = สมาชิกสภา 30 คน 
 
 3. ราษฎรเกิน 1 ลาน  
    แตไมเกิน 1.5 ลานคน 
    = สมาชิกสภา 36 คน 
 
 4. ราษฎรเกิน 1.5 ลาน 
    แตไมเกิน 2 ลานคน 
    = สมาชิกสภา 42 คน 
 
 5. ราษฎรเกิน 2 ลาน     
    = สมาชิกสภา 48 คน 
 

➁ นายก อบจ. 1 คน 
      มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน 

ประกอบดวย 
 

➀ สภาเมืองพัทยา 
   1. สมาชิกสภา 24 คน  
     เลือกตั้งโดยราษฎรผูมีสิทธิ 
เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา 

 
➁ นายกเมืองพัทยา 1 คน 
      มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน 

องคประกอบหลัก ของสภาทองถ่ิน 
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บุคคลในสภาและฝายบริหาร (จํานวน และ ผูมีอาํนาจแตงต้ังถอดถอน)  

สภาตําบล อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 
สภา 
 

➀ ประธานสภาตําบล 
      คือ กํานัน (เปนโดยตําแหนง) 
 

➁รองประธานสภาตําบล 1 คน 
     นายอําเภอแตงตั้ง 
 

➂เลขานุการสภาตําบล 1 คน 
นายอําเภอแตงต้ัง / ถอดถอนจาก 
    1. ขาราชการท่ีปฏิบัติงานใน
ตําบลนั้น หรือ  
    2. บุคคลอ่ืนท่ีมีคณุสมบัติและไม
มีลักษณะตองหาม 
 
 
 

สภาและนายก 
 

➀ สภา อบต. 
   1. ประธาน 1 คน 
      นายอําเภอแตงต้ัง 
   2. รองประธาน 1 คน 
      นายอําเภอแตงต้ัง 
   3. เลขานุการสภา 1 คน 
      เลือกจาก 1.ปลัดอบต. หรือ  
                  2.สมาชิกสภา 

 
➁ นายก อบต.  
     อาจแตงต้ัง/ถอดถอน 
  1. รองนายก ไมเกิน 2 คน 
     ตองไมเปนสมาชิกสภา 
  2. เลขานายก 1 คน    
     ตองไมเปนสมาชิกสภา 
     หรือเจาหนาท่ีรัฐ 
 
    *** ไมมีที่ปรึกษานายก 

สภาและนายก 
 

➀ สภาเทศบาล 
   1. ประธาน 1 คน 
      ผูวาแตงต้ัง 
   2. รองประธาน 1 คน 
      ผูวาแตงต้ัง 

 
 
 
 

➁ นายกเทศมนตรี 
     อาจแตงต้ัง/ถอดถอน 
1. รองนายก  
   เทศบาลตําบล = ไมเกิน 2 
   เทศบาลเมือง  = ไมเกิน 3 
   เทศบาลนคร   =  
 
2. ท่ีปรึกษาและเลขานายก    
   เทศบาลตําบล = ไมเกิน 2 
   เทศบาลเมือง  = ไมเกิน 3 
   เทศบาลนคร   =  
 

สภาและนายก 
 

➀ สภา อบจ. 
   1. ประธาน 1 คน 
      สภาเลือกจากสมาชิก 
   2. รองประธาน 2 คน 
      สภาเลือกจากสมาชิก 
 
 
 
 
 

➁ นายก อบจ. 
      อาจแตงตั้ง/ถอดถอน 
1. รองนายก  
    ไมเกิน 2 คน ถา ส.จ. 24 คน 
    ไมเกิน 2 คน ถา ส.จ. 30 คน 
    ไมเกิน 3 คน ถา ส.จ. 36 คน 
    ไมเกิน 3 คน ถา ส.จ. 42 คน 
    ถา ส.จ. 48 คน 
 
2. เลขาและท่ีปรึกษานายก 
     
 

สภาและนายก 
 

➀ สภาเมืองพัทยา 
   1.ประธาน 1 คน ผูวาแตงต้ัง 
   2.รองประธาน 2 คน ผูวาแตงตั้ง 
   3.เลขาประธานสภา และ 
     ผูชวยเลขา ไมเกินจํานวนรอง  
     ประธานสภา (ไมเกิน 2 คน) 
     ประธานสภาแตงตั้ง 
   4. เลขานุการสภา 
      คือ ปลัดเมืองพทัยา  
           (เปนโดยตําแหนง) 
 
 

➁ นายกเมืองพัทยา  
      อาจแตงตั้ง/ถอดถอน 
1. รองนายก ไมเกิน 4 คน 
2. เลขาผูชวยเลขา ไมเกินรองนายก 
   คือ ไมเกิน 4 คน 
3. ประธานทีป่รึกษาและท่ีปรึกษา 
   ไมเกิน 5 คน (จากผูทรงคุณวุฒิ) 

บุคคลในสภาและฝายบริหาร (จํานวน และ ผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน) 
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  อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 

  
กฎหมายที่ตราใช 
เรียกวา ขอบัญญัต ิ เทศบัญญัต ิ ขอบัญญัต ิ ขอบัญญัต ิ

  

อัตราโทษ 
ของขอบัญญัต/ิ 
เทศบัญญัต ิ

ปรับไมเกิน 1,000 บาท 
(ไมมีโทษจําคุก) 

จําคุกไมเกิน 6 เดือน  
และหรือ 

ปรับไมเกิน 10,000 บาท 

จําคุกไมเกิน 6 เดือน  
และหรือ 

ปรับไมเกิน 10,000 บาท 

  

การแบงสวนราชการ 

 

1. สํานักปลัดเทศบาล 
2. สวนราชการอ่ืน ตามที่
นายกประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงมหาดไทย 

 

1. สํานักปลัดเมืองพัทยา 
2. สวนราชการอื่น ตามท่ี
นายกประกาศกําหนดโดย
ความเห็นชอบของ
กระทรวงมหาดไทย 

 แยก รวมพืน้ที ่ ประกาศ 
กระทรวงมหาดไทย 

 

 

เปล่ียนช่ือ ยกฐานะ

เปล่ียนแปลงเขต 

ยุบเลิก 

 
ประกาศ

กระทรวงมหาดไทย 
 

 แกไขเปลี่ยนแปลงเขต  พระราชกฤษฎีกา 

 ผูสั่งยุบสภา  ผูวาราชการจังหวัด 
(กรณี สภาตําบลดวย) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

เรื่องท่ัว ๆ ไป 
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  อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 

 

การปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่ อปท.  
ตองเปนไปเพื่อ 

1. ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ ปชช. 

2. ใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

3. คํานึงถึงการมีสวนรวมของปชช. ในการจัดทํา  

   แผนพัฒนาอบต./งบ/จัดซ้ือจัดจาง/ตรวจสอบ/ประเมินผลปฏิบัติงาน 

4. เปดเผยขอมูลขาวสาร   

   ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม กม.ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑวิธีการ ท่ี มท. กําหนด 

  

►อบต. มีสิทธิรับทราบ ขอมูลขาวสารจากทางราชการ  

ในเรื่องท่ีเก่ียวกับ การดําเนินกิจการของทางราชการในตําบล  

(เวนแต เปนความลับ ความม่ันคงแหงชาติ) 

 

เร่ืองทั่ว ๆ ไป 
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  สภาตําบล อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 

 
ผูมีอํานาจ  
“กํากับดูแล” 

นายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด 
กฎหมายใชคําวา 
“ควบคุมดูแล” 

ผูวาราชการจงัหวัด ผูวาราชการจังหวัดชลบุร ี

 

เทศบาลตําบล 
ใครชวยผูวาราชการ  
“ควบคุมดูแล” 

- 
นายอําเภอ 

(กรณีเทศบาลตําบลเทานั้น) 
- - 

 

ใครเปนเจาพนักงาน
ตามประมวล

กฎหมายอาญา 

1. สมาชิกสภา

2. เลขาสภา 

1. สมาชิกสภา 
2. นายก 
3. รองนายก 
4. ปลัด 
5. พนักงาน 

1. นายก 
2. รองนายก 
3. พนักงาน 

1. นายก 

2. รองนายก 

3. ปลัด 

4. รองปลัด 

5. ขรก. อบจ. 

1. นายก  

2. รองนายก  

3. พนักงาน  

 

กอนเขารับหนาที ่

สมาชิกสภาตอง

ปฏิญาณตน  

ในที่ประชุมสภาวา 
 - 

“จะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่ง

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย ทั้งจะซื่อสัตยสุจริตและ

ปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของ

ทองถ่ิน” 

“ จะรักษาไวและปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย จะซื่อสัตยสุจริต และ

ปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของ

ประชาชน ” 

“ ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอ

ปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏิบัติ

หนาที่ดวยความซื่อสัตย 

สุจริตตามความเห็นของ

ขาพเจาโดยบริสุทธิ์ใจ  ท้ังนี ้

เพื่อประโยชนของสวนรวม ” 

 

กอนเขารับหนาที ่

นายกฯ ตอง

ปฏิญาณตนหรือไม 

ไมตอง 

แตตองแถลงนโยบายตอสภา ภายใน 30 วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายก 

โดยไมลงมติ 

ไมตอง แตใ่หมอบหมายงาน

นายกภายใน 7 วันนับแต

ประกาศผลเลือกตั้งนายก 

เรื่องทั่ว ๆ ไป 
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  อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 

 

หากเกิดกรณีนี้ตองทําอยางไร ? 
1. ไมมีผูดาํรงตาํแหนง  ปธ.สภาและรองปธ.สภา   
                       หรือ 
2. สภาถูกยุบ เพราะจัดประชุมครั้งแรกไมได /  
   เลือกปธ.สภาไมได  
      ถามีกรณี สําคัญและจําเปนเรงดวนซึ่งปลอย
ใหเน่ินชาไป จะกระทบตอประโยชนสําคัญของ
ราชการหรือราษฎร 

นายก ดําเนินการไปพลางกอนเทาท่ีจําเปนได  

 
เมื่อเลือกประธานสภาแลว ประธานตองเรียก
ประชุมสภา เพื่อใหนายก แถลงนโยบายโดยไมมี
การลงมตภิายในก่ีวัน 

ภายใน 15 วัน นับแตวันเลือกประธานสภา  

 
ผูบังคับบัญชาของ 
ขาราชการ พนักงานและลูกจาง อปท. คือ นายก 

 
ผูบังคับบัญชา รองจากนายก คือ 

ปลัด 

 
นายก มีอายุไมต่ํากวา 

30 ปบริบูรณ ในวันเลอืกตั้ง 

 
นายก วุฒิการศึกษาไมต่ํากวา ม.ปลาย 

หรือเทียบเทา 
ป.ตรี 

หรือเทียบเทา 

การแถลงนโยบายของนายก คุณสมบัตินายกและเรื่องทั่ว ๆ 
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  อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 

 

การประชุม เพื่อใหนายกแถลงนโยบาย
ตอสภา มีหลักการอยางไร 

                    ใหกระทําโดยเปดเผย  โดยนายก ตอง 
                      1. จัดทํานโยบาย(เปนลายลักษณอักษร)  
                      2. แจกสมาชิกสภาทุกคนที่มาประชุม 

 

หากนายกไมสามารถแถลงนโยบายตอ

สภา   ใครตองแจงนายก ใหจัดทํา
นโยบาย(แจงเปนหนังสือ) ใหสมาชิก

ทุกคน ภายใน 7 วัน จึงจะถือวา
นายก แถลงนโยบายตอสภาแลว 

นายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด  

 

ใครมีหนาท่ีตองจัดทํา 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 
(ตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภา)  
เปนประจําทุกป 

นายก  

 

สิ่งใดบางตองประกาศโดยเปดเผย ณ 
ท่ีทําการ อบต. อบจ.  
สํานักงานเทศบาล 

1. คําแถลงนโยบายของนายก และ 
2. รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

 

การแถลงนโยบายของนายก 
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สภา
ตําบล 

อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 

 

หากนายก มีวุฒิการศึกษา
ต่ํากวากําหนด ตองเคยเปน
ตําแหนงใดมากอน  

1. สมาชิกสภาตําบล  

2. สมาชิกสภาทองถิ่น  

3. ผูบริหารทองถ่ิน หรือ 

4. สมาชิกรัฐสภา 

1. สมาชิกสภาทองถิ่น  
2. ผูบริหารทองถ่ิน หรือ 
3. สมาชิกรัฐสภา 

1. สมาชิกสภาจังหวัด  
2. สมาชิกสภาอบจ.  
3. ผูบริหารทองถิ่น หรือ 
4. สมาชกิรัฐสภา 

ป.ตรี 

เทานั้น 

 
สมาชิกภาพของสมาชิกสภา 
เริ่มนับตั้งแต 

 
วันเลือกตั้ง 

 
นายก และ สมาชิกสภา 

ตองมีสัญชาติใด สัญชาติไทย โดยการเกิด 

 

นายก และ สมาชิกสภา 

ตองมีชื่อในทะเบียนบาน ใน

เขต อปท.ท่ีสมัคร ตดิตอกัน

ไมนอยกวา… 

1 ป ถึงวันสมัครรบัเลอืกต้ัง 

 

หากมีชื่อในทะเบียนบาน ใน
เขต อปท.ท่ีสมัคร ติดตอกัน
นอยกวา 1 ปตองเสียภาษี
ตามกฎหมายโรงเรือนท่ีดินฯ 

ติดตอกัน 3 ป นับถึงปสมัครรบัเลือกตั้ง 
ในปที่สมัคร หรือ  

ปกอนปที่สมัคร 1 ป 

 
สมาชิกสภา  
มีอายุไมต่ํากวา  25 ปบริบูรณ ในวันเลอืกตั้ง 

คุณสมบัตินายก และ สมาชิกสภา 
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  อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 

  

   สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถิ่นดํารงตําแหนงครบวาระ  
   คณะกรรมการการเลือกตั้งตองจัด
ใหมีการเลือกตั้งภายใน 

 45 วัน 

 

    สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่นพนจากตําแหนงเพราะ 
เหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ 
   คณะกรรมการการเลือกตั้งตองจัด
ใหมีการเลือกตั้งภายใน 

60 วัน 
หากวาระเหลอือยูไมถึง 180 วัน ก็ไมตองเลอืกตั้ง 

45 วัน 

การเลือกตั้ง 
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  สภาตําบล อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 

 

►ติดยาเสพติดใหโทษ  

►ลมละลาย  
►วิกลจริต  
►นักบวช  
►ถูกเพกิถอนสิทธิเลือกต้ัง   

►ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายศาล 

►จําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุใหจําคุกตั้งแต 2 ปขึ้นไปพนโทษ ไมถึง 5 ป นับถึงวันเลือกตั้ง เวนแตประมาท 

►ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุด ไมวาจะไดรับโทษหรือไม โดยไดพนโทษ   ไมถึง 5 ป นับถึงวันเลือกตั้ง 

►ถกูไล ปลด ใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริต 

►ศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะรํ่ารวยผดิปกต ิ

►ถกูถอดถอนออกจากตําแหนง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาทองถิน่ผูบริหารทองถิ่น ไมถึง 5 ปนับถึงวันเลือกตั้ง 
►อยูในระหวางเสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. ส.ว. สมาชกิสภาทองถ่ินผูบรหิารทองถิ่น  

►ถกู กกต. เพิกถอนสิทธิเลอืกตั้ง ไมถึง 1 ป 
►ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาทองถิน่ผูบริหารทองถิ่น 

►เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 

►เปนพนักงานหรอืลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรฐั 

►เปน กกต. สตง. ปปช. กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูตรวจการแผนดิน 

►ลกัษณะอ่ืนที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิน่กําหนด 

 

ลักษณะตองหามของนายก และ สมาชิกสภา 
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  สภาตําบล อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 

 

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 1. มีสัญชาติไทย ►ระวัง ไมมีคําวา “โดยการเกิด” 

   แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสญัชาติตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

2. มีอาย ุไมตํ่ากวา 18 ปบรบิูรณ  ในวันที่ 1 มกราคมของปที่มีการเลือกต้ัง 

3. มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลอืกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา  1 ปนับถึงวันเลือกตั้ง  

4. คุณสมบัติอ่ืนท่ีกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง อปท.กําหนด 

              ในกรณีท่ีมีการยายทะเบียนบานออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งภายใน อปท.เดียวกัน อันทําให

บุคคลมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันเลือกตั้ง ใหบุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกต้ังที่ตนมีช่ืออยูในทะเบียนบานคร้ังสดุทายเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 1 ป 

     ►กรณีเมืองพัทยา ตองมีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพทัยา  
                             เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 180 วันนับถงึวันเลือกตั้ง 

 

บุคคลตองหาม 

มิใหใชสทิธิเลอืกตั้ง 

1. วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

2. เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

3. ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย 

4. อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลอืกต้ัง 

5. มีลักษณะอ่ืนตามท่ีกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง อปท.กําหนด   ►ระวัง คนลมละลาย เลือกตั้งได 

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง และ บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิ
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  อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 

  

ประชุมสภาครั้งแรก  
ตองดําเนินการภายใน 

15 วัน  
นับแตวันประกาศผลการ

เลือกตั้งสมาชิกสภา 

15 วัน  
นับแตวันประกาศผลการ

เลอืกตั้งสมาชิกสภา  
ครบตามจํานวน 

15 วัน  
นับแตวันประกาศผลการ

เลอืกตั้งสมาชิกสภา 

15 วัน  
นบัแต วันเลือกตั้ง
สมาชิก อันเปนการ

เลือกตั้งท่ัวไป 

  

ใหท่ีประชมุเลือก
ประธานสภา และ 
รองประธานสภาเม่ือใด 

วันประชุมสภาครั้งแรก วันประชุมสภาครั้งแรก วันเริ่มสมัยประชุม 
สามัญประจําป 

วันประชุมสภาเมือง
พทัยาครั้งแรก หลังจาก

การเลือกตั้งท่ัวไป 

  

ถาสภาจัดใหมีการ
ประชุมคร้ังแรกไมได
ตามกําหนดเวลา หรือ 
มีการประชุมแตเลอืก
ประธานสภาไมได 

นายอําเภออาจเสนอ 
ผูวาราชการจังหวัด 
ใหมีคําสั่งยุบสภา 

ผูวาราชการจังหวัดอาจ
เสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย 
ใหมีคําสั่งยุบสภา 

ผูวาราชการจังหวัดอาจ
เสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย  
ใหมีคาํสั่งยุบสภา 

 

  

ผูกําหนดใหสมาชิก
สภา ดําเนินการ
ประชุมสภาครั้งแรก 

นายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด 
เรียกประชุมสภา 

  
ผูกําหนดจํานวนสมัย
ประชุมสามัญประจําป 

 สภา 

ประชุมคร้ังแรก 
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  สภาตําบล อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 

  

ผูกําหนดวันเร่ิม  
สมัยประชุมสามัญ
ประจําป 

  สภา 

  

*ในปหนึ่งใหมี 
สมัยประชุมสามัญ 

ประชุม 
ไมนอยกวา    

เดือนละ 1  คร้ัง 
 

2 หรือหลายสมัย          
แตไมเกิน 4 สมัย 4 สมัย 2 สมัย 

ไมนอยกวา 2 สมัย          
แตไมเกิน 4 สมัย 

  

*สมัยประชุมสามัญ
สมัยหนึ่ง ๆ ใหมี
กําหนดก่ีวัน ไมเกิน 15 วัน ไมเกิน 30 วัน 

45 วัน 
(ปดสมัยประชสุามัญ 
กอนครบ 45 วันไมได) 

30 วัน 

  

*ผูอนุญาต  
ใหขยาย 
สมัยประชุมสามัญ 

 

นายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด 
ประธานสภา  
สั่งขยายเอง 

สภามมีตขิยายเอง 

  
*ขยายประชุม
สามัญไดไมเกิน 

 
  ครั้งละไมเกิน 15 วัน ไมเกิน 30 วัน 

ประชุมสามัญ 
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 อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 

 20. 
ประชุมวิสามัญ  
เกิดขึ้นเพราะอะไร ? เห็นวาเปนการจําเปน เพ่ือประโยชนของ อปท. 

 21. 

ใครสามารถเรียกประชุม
วิสามัญเองได แมไมมีคํา
รองขอเปดประชุม ? 

    ประธานสภา   

 22. 

ผูมีสิทธทิําคํารอง  
ขอเปดประชุมวิสามัญ 

 1. ประธานสภา  
2. นายก หรือ  
3. สมาชิกสภา  

ไมนอยกวา 1/2  
ของสมาชิกสภา 
ทั้งหมดท่ีมีอยู 

 1. ประธานสภา  
2. นายก หรือ  
 3. สมาชิกสภา  
ไมนอยกวา 1/2  
ของสมาชิกสภา 
ที่อยูในตําแหนง 

 
1. นายก หรือ  

 2. สมาชิกสภา  
ไมนอยกวา 1/3  
ของสมาชิกสภา 
ทั้งหมดที่มีอยู 

 
1. นายก หรือ  

 2. สมาชิกสภา  
ไมนอยกวา 1/3  
ของสมาชิกสภา 
ทั้งหมดท่ีมีอยู 

 23. 

ใหย่ืนคํารอง ขอเปด
ประชุมวิสามัญตอใคร ? นายอาํเภอ ผูวาราชการจังหวัด ประธานสภา ประธานสภา 

 24. 

ผูเรียกประชุมวิสามัญ 

นายอาํเภอ ผูวาราชการจังหวัด 

ประธานสภา 
(ตองเรียกประชุมภายใน 

15 วัน  

นับแตวันรับคํารอง) 

ประธานสภา 
(ตองเรียกและกําหนดวัน

ประชุมภายใน 7 วัน 
นับแตวันรับคํารอง) 

ประชุมวิสามัญ 
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  อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 

  *สมัยประชมุวิสามัญ  
มีกําหนด 

ไมเกิน 15 วัน ไมเกิน 15 วัน 7 วัน 15 วัน 

  

*ขยายประชุมวิสามัญ 
ตองไดรับอนุญาตจาก 

นายอําเภอ ผูวาราชการจงัหวัด 
สภา  

ดวยคะแนนไมนอยกวา 
1/3 ของสมาชกิที่มีอยู 

 - 

  
*ขยายประชุมวิสามัญ
ไดไมเกินก่ีวัน 

  
 

ไมเกิน 7 วัน  - 

  

การประชุมสภา 
โดยปกติ  
ใหประชุมแบบใด 

เปนการเปดเผย ตามลักษณะที่กําหนดไว ในระเบียบขอบังคับการประชุมสภา เวนแต
ประชุมลับ เม่ืออภิปรายเก่ียวกับความประพฤติของสมาชิกสภาทองถิ่นเนื่องจากเห็นวา มี
ความประพฤติในทางที่จะนาํมาซึ่งความเสือ่มเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภาทองถ่ินท่ีตนเปนสมาชิก
อยู หรือเรื่องที่สมาชกิสภาทองถิน่ถูกกลาวหาวากระทําผิดตามความในหมวด 9 แหงระเบียบ 
มท.การประชุมฯ ป 2547 (การรักษาระเบียบและความสงบเรียบรอย) ใหประชุมลับ  
เวนแต สมาชิกสภาทองถ่ินผูถูกกลาวหาจะขอใหประชุมเปดเผย 

ประชุมวิสามัญ 
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  สภาตําบล อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 

  ประชุมลับ     ม ี มี ม ี

  

ผูมีสิทธิรองขอ 
ใหทําการประชุมลับ 

    

1.นายก หรือ 
2.สมาชิกสภา 

ไมนอยกวา 1/3  
ของที่มาประชุม 

1.นายก หรือ 
2.สมาชิกสภา 

ไมนอยกวา 1/3  
ของที่มาประชุม 

1.นายก หรือ 
2.สมาชิกสภา 

ไมนอยกวา 1/4  
เทาที่มีอยู 

  

เมื่อมีการรองขอ 
ใหประชุมลับแลว     ประธานสภา ดําเนินการประชมุลับได โดยไมตองขอมติที่ประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมลับ 
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สภา
ตําบล 

อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 

  

ผูวาราชการจังหวัด 
เปนผูเรยีกประชุม + และ 
นัดใหสมาชิกมาประชุมใน 
กรณีใดอีกไดบาง ? 

        

1. สมาชิกไมนอยกวา 1/3 ของสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู  

   ย่ืนคํารองตอผูวา ขอใหเรียกประชุมสภา  

   ผูวาตองเรียกประชมุภายใน 7 วัน  
   นับแตวันที่ไดรับคํารอง 
 

2. ไมมีการประชุมภายใน 7 วัน  
   นับแตวันเริ่มกําหนดใหมีการประชุม 
   ตาม มาตรา 29 หรอื มาตรา 30 

  

ถาผูวาราชการจังหวัดเปน
ผูเรียกประชุมสภา  
มีผลทําให 
1.ประธานสภา และ  
2.รองประธานสภา 
ไมสามารถเปนประธานในที่
ประชุม แลวจะใหใครเปน
ประธานในที่ประชุม ? 

        ใหสมาชิกเลือกกันเอง เปนประธานในท่ีประชมุครั้งนั้น 

 

กรณี เมืองพัทยา 
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  สภาตําบล อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 

  
โดยปกต ิผูเรียกประชุมสภา 
ตามสมัยประชุม และเปนผูเปด
หรือปดประชุม คือใคร ? 

ประธานสภา 

  

ถาไมมีประธานสภา หรือ
ประธานสภาไมเรียกประชุม 
ใครเปนผูเรียกประชุมและเปด
ปดประชุม ? 

  นายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด 

 

การประชุมสภา 
ตองมีสมาชิกสภามาประชุมไม
นอยกวาเทาใดของท้ังหมดท่ีมี
อยูจึงจะเปนองคประชุม 

ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

 

เงินเดือน เงนิประจําตําแหนง 
และคาตอบแทนสมาชิกสภา 
นายก รองนายก เลขานกุาร
นายก ฯลฯ ใหเปนไปตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย พระราชกฤษฎีกา 

 

 

หลักการประชุม 
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  อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 

  

ใครมีสิทธิเขาประชุมสภา โดยมสีิทธิ  
1. แถลงขอเท็จจริง                               
2. แสดงความเห็น เกี่ยวกับ  
   งานในหนาที่ของตน แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

                   1. นายก 

                   2. รองนายก หรือ 

                   3. ผูซ่ึงนายกมอบหมาย 

  
  สภาตําบล อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 

 

ประธานสภามีหนาที ่ เรียกประชุมสภา 

ดําเนินการประชุม

ตามขอบังคับการ

ประชุมท่ี มท. 

ดําเนินการประชุมและ

ดําเนินกิจการอื่นใหเปนไป

ตามขอบังคับการประชุมที ่

มท.กําหนด 

ดําเนินกิจการของสภา

เทศบาลใหเปนไปตาม

ระเบียบขอบังคับการ

ประชุมสภาเทศบาล 

ดําเนินกิจการของสภา 

และดําเนินการประชุมให

เปนไปตามระเบียบ

ขอบังคบัการประชมุสภา 

ดําเนินการประชุมและ

ดําเนินกิจการอ่ืนให

เปนไปตามขอบังคับ

เมืองพทัยา 

 

รองประธานสภามี

หนาที ่

กระทํากิจการแทน

ตามที่ประธานสภา

มอบหมาย 

ชวยประธานสภา

ปฏิบัติการตามหนาที ่และ

กระทํากิจการตามท่ี

ประธานสภามอบหมาย 

กระทํากิจการแทน

ประธานในเมื่อไมอยู 

หรือไมสามารถปฏิบัติ

หนาที่ได 

ชวยประธานสภา

ปฏิบัติการตามหนาที่

และกระทํากิจการตามที่

ประธานสภามอบหมาย 

ชวยประธานสภา

ปฏิบัติการตามหนาที่

และกระทํากิจการตามท่ี

ประธานสภามอบหมาย 

 

ในการประชุมสภา…. ประธานสภาและรอง

ประธานสภาไมอยูใน

ที่ประชุม = สมาชิก

ที่มาประชุมเลือก

กันเองเปนประธาน

ประชุมคราวนั้น 

ไมมีผูปฏิบัติหนาทีป่ระธาน

ในท่ีประชุม ใหสมาชิกสภา

ที่มาประชุมเลือกกันเอง

เพ่ือทําหนาที่ประธานในที่

ประชุมครั้งนั้น 

ประธานและรอง

ประธานสภาไมอยูในท่ี

ประชุม ใหสมาชิกสภา

เลือกตั้งกันเองเปน

ประธานเฉพาะในคราว 

ประธานาและรอง

ประธานทั้ง 2 คนไมอยู

ในท่ีประชุม ใหสมาชกิ

สภาเลือกกันขึ้นเองเปน

ประธานประชมุคราวนัน้ 

ถาไมมีผูปฏิบัติหนาที่

ประธานในที่ประชุม ให

สมาชิกเลือกกันเองเพ่ือ

ทําหนาท่ีประธานในท่ี

ประชุมครั้งนั้น 

การประชุม 
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 ►การพนตําแหนงโดยนายอําเภอสั่งใหพนจากตําแหนง เพราะ ไมอยูประจําในหมูบานท่ีไดรับเลอืกต้ัง ติดกันเกิน 6 เดือน 

       มีเฉพาะกรณี สภาตําบลและ อบต. เทานั้น 
 

 

 

 

  สภาตําบล 

 

ใครมีอํานาจสั่งใหพนจากตําแหนง 

หากสอบสวน“สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกต้ัง” แลวปรากฏวาบกพรองในทางความประพฤติ  

 

ผูวาราชการจังหวัด 

 

ใครมีอํานาจสั่งใหพนจากตําแหนง 

หาก“สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกต้ัง”  

1.ผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม หรือ  

2. มิไดอยูประจําในหมูบานท่ีไดรับเลือกต้ังเปนเวลาติดตอกันเกิน 6 เดือน หรือ 

3. ขาดการประชมุสภาตําบลติดตอกัน 3 ครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

  

นายอาํเภอ 

การพนจากตําแหนง 
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  สภาตําบล อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 

  

กรณีสภามีมติให 
สมาชิกสภา 
พนจากตําแหนง  
 

มติไมนอยกวา 2/3 
เพราะ ประพฤติทาง

ที่จะนาํมาซึ่ง 
ความเสือ่มเสีย 

มีสมาชิกสภาเขาชื่อไมนอยกวา 1/3  
ของท้ังหมดเทาที่มีอยู 

และ  มตมิีคะแนนเสียงไมนอยกวา 3/4  
ของท้ังหมดเทาที่มีอยู 

 

 

กรณีสภามีมติให 
ประธานและรองประธาน 
พนจากตําแหนง  
 

  

มสีมาชิกสภาเขาชื่อไมนอยกวา 1/3  
ของท้ังหมดเทาที่มีอยู 

และ  มตมิีคะแนนเสียงไมนอยกวา 3/4  
ของท้ังหมดเทาที่มีอยู 

 

 

กรณีราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตลงคะแนน 
ถอดถอน สมาชิกสภา 

 ไมนอยกวา 3/4  
ของผูมีสทิธิเลือกต้ังท่ีมาลงคะแนนเสยีง 

 

กรณีราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตลงคะแนน 
ถอดถอน นายก 

 ไมนอยกวา 3/4  
ของผูมีสทิธิเลือกต้ังท่ีมาลงคะแนนเสยีง 

 

มติยืนยัน 
รางขอบัญญัต ิ
รางเทศบัญญัติ 
 

 ไมนอยกวา 2/3 

ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเทาท่ีมีอยู 

มติ 
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  สภาตําบล อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 

  

ผูสั่ง สมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้ง
พนจากตําแหนง เพราะ 
1. ขาดคุณสมบัติหรือมีลกัษณะตองหาม 
2. ไมหมูบานติดกัน 6 เดอืน 
3. ขาดการประชุมสภา 3 ครั้งติดกัน 

 
 

 

ผูสั่ง สมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้ง
พนจากตําแหนง เพราะสอบสวนแลว
บกพรองความประพฤต ิ

ผูวาราชการจังหวัด  

 
ผูสั่ง ประธานสภา รองประธานสภา 
พนจากตําแหนง  ผูวาราชการจงัหวัด 

รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย 

รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย 

 

 
ผูสั่ง นายก พนจากตําแหนง 

 ผูวาราชการจงัหวัด 
รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย 

 

ผูสั่ง รองนายก พนจากตําแหนง 

 

นายก อบต./ 
ผูวาราชการจงัหวัด 

นายกเทศมนตร/ี 
รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย 

นายก อบจ./ 
รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย 

นายกเมืองพัทยา 

 
ผูสั่ง เลขานุการนายกและที่ปรึกษานายก 
พนจากตําแหนง  นายก อบจ.  

 
ผูสั่ง เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา 
และผูชวยเลขานุการประธานสภา 
พนจากตําแหนง 

 
ประธานสภา 
เมืองพัทยา 

ผูมีอํานาจสั่งใหพนจากตําแหนง 
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  สภาตําบล อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 

สมาชิกสภา 

ย่ืนตอ 

นายอําเภอ  นายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด ประธานสภา 

ประธานสภา ▬ นายอาํเภอ ผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด 

รองประธานสภา นายอําเภอ นายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด 

เลขานุการ ปธ.สภาและ 
ผูชวยเลขา ปธ.สภา 

▬ ▬ ▬ ▬ ประธานสภา 

เลขานุการสภา ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 

นายก ▬ นายอาํเภอ ผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด 

รองนายก ▬ นายก นายก นายก นายก 

เลขานุการนายก ▬ นายก ▬ ▬ นายก 

ที่ปรึกษาและเลขานายก ▬ ▬ นายก ▬ ▬ 

เลขาทีแ่ละปรึกษานายก ▬ ▬ ▬ นายก ▬ 

ผูชวยเลขานุการนายก ▬ ▬ ▬ ▬ นายก 

ปธ.ที่ปรึกษาหรอืที่ปรึกษา ▬ ▬ ▬ ▬ นายก 

การยื่นหนังสือลาออก 
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  อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 

  

หากมีขอสงสัยเก่ียวกับความ

เปนนายกสิ้นสุดลง ใคร
เปนผูสอบสวนและวินจิฉัย
โดยเร็ว และคําวินิจฉัยของ
ผูนั้นใหเปนที่สุด 

นายอาํเภอ ผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด 

 

หากมีขอสงสัยเก่ียวกับความ

เปนสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาสิ้นสุดลง ใคร
เปนผูสอบสวนและวินจิฉัย
โดยเร็ว และคําวินิจฉัยของ
ผูนั้นใหเปนที่สุด 

นายอาํเภอ ผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด 

 

หากมสีงสยัวารางเทศบัญญัติ/
ขอบัญญัติใดเปนรางเทศบัญญัติ

เก่ียวกับการเงินทีต่องมีคํา
รับรองของนายก 
ใหใครผูวินิจฉัย 

 ประธานสภา  ประธานสภา 

เม่ือมีขอสงสัย 
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เทศบาล อบจ. 
กรณีฉุกเฉิน จะเรียกประชุมสภาเทศ ใหทันทวงทีมิได  

= คณะเทศมนตร(ีนายก) อาจออก เทศบัญญัติชั่วคราว ได 

 

 

   โดยใชบังคบัได เมื่อ 

     1. ไดรับอนุมัติจาก ผวจ. และ+ 

     2. ประกาศไวเปดเผย ท่ี สํานักงานเทศบาล  

 

ตอมา เมื่อประชุมสภาเทศบาล คราวตอไป  

= ใหนําเทศบัญญัติชั่วคราวนั้น เสนอสภา เพื่ออนุมัติ  

   1. สภาเทศ อนุมัติ    = ใชเปนเทศบัญญัติตอไป  

   2. สภาเทศ ไมอนุมัติ = ตกไป + ไมกระทบกิจการท่ีไดเปนไป 

                               ในระหวางท่ีใชเทศบัญญัติชั่วคราวนั้น 

 

คําอนุมัติ / ไมอนุมัติของสภา = ทําเปน เทศบัญญัต ิ

กรณีฉุกเฉิน จะเรยีกประชุมสภา ใหทันทวงทีมิได  

= นายก อบจ. อาจออก ขอบัญญัติชั่วคราว  

                         (ท่ีมิใช ขอบัญญัติงบรายจายประจําป/ 

                                 ขอบัญญัติงบรายจายเพ่ิมเติม) ได 

   โดยใชบังคบัได เมื่อ 

     1. ไดรับความเห็นชอบจาก คกก.สามัญประจําสภา และ+ 

     2. ประกาศไวเปดเผย ณ ท่ีทําการอบจ.  

 

ตอมา เมื่อประชุมสภา คราวตอไป  

= ใหนําขอบัญญัติชั่วคราวนั้น เสนอสภา เพ่ืออนุมัติ  

   1. สภาเทศ อนุมัติ    = ใชเปนขอบัญญัติตอไป  

   2. สภาเทศ ไมอนุมัติ = ตกไป + ไมกระทบกิจการที่ไดเปนไป 

                               ในระหวางท่ีใชขอบัญญัติชั่วคราวนัน้ 

 

 

เทศบัญญัติ/ขอบัญญัต ิชั่วคราว 
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อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 
ในที่ประชุมสภา  

สมาชิก มีสิทธิตั้งกระทูถาม 

1.นายก หรือ 2.รองนายก 

ในเรื่องเก่ียวกับงานในหนาที่ได 

ในท่ีประชุมสภา  

สมาชิก มีสิทธิต้ังกระทูถาม 

1.นายก หรือ 2.รองนายก 

ในเรื่องเก่ียวกับงานในหนาที่ได 

แต มีสิทธิที่ไมตอบ เมื่อเห็นวา  

ยังไมควรเปดเผย เพราะเกี่ยวกับ 

     1.ความปลอดภัย หรือ  

     2.ประโยชนสําคัญ ของเทศบาล 
 

ในที่ประชุมสภา  

สมาชิก มีสิทธิตั้งกระทูถาม   

1.นายก หรือ 2.รองนายก เก่ียวกับงานในหนาที่ได   

แตมีสิทธิที่ไมตอบ เมื่อเห็นวายังไมควรเปดเผย  

เพราะเกี่ยวกับ  

             1.ความปลอดภัย หรือ  

             2.ประโยชนสําคัญ อบจ. 

  

สมาชิก อาจเสนอขอสอบถามตอ ประธานสภา เพื่อ 

 1. ให ผวจ. ช้ีแจง “ขอเท็จจริง ab อํานาจหนาท่ีของ

ราชการสวนภูมิภาค” และ 

 2. ให หน.หนวยงานราชการ(ตามพรบแผนดิน)ท่ีทํา

หนาที่ในเขตจงัหวัด ชี้แจง  

    “ขอเท็จจริง เก่ียวกับ งานในหนาที”่   

 

 ผวจ./หน.หนวยงาน  

   1. ตองช้ีแจงเปน 1.วาจา หรือ 2.หนังสือ ตอ

ประธานสภาอบจ. ภายในเวลาอันสมควร 

   2. มีสิทธ ิไมตอบเมื่อเห็นวา ขอเท็จจริงนั้น เก่ียวกับ 

              1. ความมั่นคงชาติ หรือ 

              2. นโยบาย การบริหารราชการสวนกลาง 

ที่ยังไมควรเปดเผย 

ในท่ีประชุมสภา  

สมาชิก มีสิทธิต้ังกระทูถาม   

1.นายก(คนเดียว) 

  ในเรื่องเก่ียวกับงานในหนาที่ได   
 

สมาชิก ต้ังกระทูถาม นายก/รองนายก เกี่ยวกับงานในหนาที ่
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อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 
สมาชิกไมนอยกวา 1/3 ของทั้งหมด

เทาท่ีมีอยูมีสิทธิ เขาชื่อเสนอญัตตขิอเปด

อภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภา   

เพ่ือใหนายก  

   1.แถลงขอเท็จจริง หรือ  

   2.แสดงความคิดเห็น 

เก่ียวกับปญหาการบริหารอบต 

 โดยไมมีการลงมต ิ 

 

ใหสมาชกิย่ืนญัตติ ตอประธาน และ 

ใหประธาน กําหนดวันอภิปรายทั่วไป  

โดยตองไมเร็วกวา5และไมชากวา15วัน  

  นับแตวันไดรับญัตต ิ 

  แลวแจงใหนายกทราบ 

 

 

การขอเปดอภิปรายทั่วไปกรณีนี้  

 = ทําไดครั้งเดียว ในสมัยประชุมสามัญ 

    1 สมัย 

สมาชิกไมนอยกวา 1/3 ของท้ังหมด

เทาที่มีอยูมีสิทธิ เขาช่ือเสนอญัตติขอเปด

อภิปรายทั่วไปในที่ประชมุสภา    

เพื่อใหนายก  

   1.แถลงขอเท็จจริง หรือ  

   2.แสดงความคิดเห็น 

 เกี่ยวกับปญหาการบริหารเทศบาล 

 โดยไมมีการลงมติ  

 

ใหสมาชิกยื่นญัตติ ตอประธาน และ 

ใหประธาน กําหนดวันอภิปรายทั่วไป 

โดย ตองไมเร็วกวา5และไมชากวา15วัน 

  นับแตวันไดรับญัตติ  

  แลวแจงใหนายกทราบ 

 

 

สมาชิกไมนอยกวา 1/3 ของทั้งหมด

เทาท่ีมีอยูมีสิทธิ เขาชื่อเสนอญัตติขอเปด

อภิปรายท่ัวไปในที่ประชุมสภา  เพื่อให

นายก  

   1.แถลงขอเท็จจริง หรือ  

   2.แสดงความคิดเห็น 

เก่ียวกับปญหาการบริหาร 

 โดยไมมีการลงมต ิ 

 

ใหสมาชกิยื่นญัตติ ตอประธาน และ 

ใหประธาน กําหนดวันอภิปรายทั่วไป 

โดยตองไมเร็วกวา5และไมชากวา15วัน 

  นับแตวันไดรับญัตติ  

  แลวแจงใหนายกทราบ 

 

 

การขอเปดอภิปรายท่ัวไปกรณีนี้  

 = ทําไดครั้งเดียว ในสมัยประชุมสามัญ   

    1 สมัย 

สมาชกิไมนอยกวา 1/3 ของทั้งหมด

เทาที่มีอยูมีสิทธิ เขาช่ือเสนอญัตติขอ

เปดอภิปรายทั่วไป 

ในท่ีประชุมสภา เพื่อใหนายก  

   1.แถลงขอเท็จจริง หรือ  

   2.แสดงความคิดเห็น 

เก่ียวกับปญหาการบริหาร. 

โดยไมมีการลงมต ิ 

 

ใหสมาชิกยื่นญัตติ ตอประธาน และ 

ใหประธาน กําหนดวันอภิปรายทั่วไป 

ตองไมเร็วกวา5และไมชากวา15วัน   

นับแตวันไดรับญัตต ิ 

           แลวแจงใหนายกทราบ 

 

สมาชิกจํานวนไมนอยกวา 1/3 เสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป ใหนายกอภิปรายปญหาการบริหาร (ไมไววางใจนายก) 
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  สภาตําบล อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 
ใคร คือ ผูออกระเบียบให อปท.  
ตองปฏิบัติตาม ระเบียบวาดวย การคลัง/
งบ/รักษา จัดหาผลประโยชนทรัพยสิน/
พัสดุ/จางเหมา/อ่ืนๆ 

กระทรวงมหาดไทย 
 

โดยตองคํานึงถึง ตองคํานึงถึง  
    1.ลักษณะของพ้ืนที่      2.จาํนวนประชากร   3.รายได 

     4.ความคลองตัว         5.ประสิทธิภาพ การบริหารงาน 

            
            ▬ 
สิ้นปงบประมาณ  

ใหนายกประกาศ2อยาง 

เผยแพรปชช.ทราบ  

ภายใน 30 วัน นับแต  

วันสิ้นสุดปงบประมาณ 

1. รายการ รับจายเงิน  

  ประจําปงบท่ีสิ้นสุดลง    

        + 

2. รายการ ผูกพัน ท่ีเบิก

ตัดปงบไว 

 

ใคร คือ ผูจัดใหมีการตรวจสอบ คลัง/
บัญชี/เงิน/อื่นๆ ของ อปท. 

 กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย 

 
ปละ 1 ครั้ง 

- สตง. + ทํารายงานผล

ตรวจเสนอนายก 

  เพื่อเสนอสภาตอไป 

การตรวจสอบคลัง งบประมาณ 
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อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 
อบต. อาจออกขอบัญญัติ เพื่อใชบังคับในเขตอบต.ได 

1. เทาที่ไมขดัหรือแยงตอกฎหมาย 

2. เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที ่อบต.  

3. กม. บัญญัต/ิใหมีอํานาจออกขอบัญญัติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. นายก หรือ 

2. สมาชิก หรอื 

3. ราษฎรในเขตอบต.  

  (ตาม พรบ. เขาช่ือเสนอขอบัญญัต)ิ 

เทศบาล มีอํานาจตราเทศบัญญัต ิ 

1. เทาที่ไมขดัหรือแยงตอกฎหมาย 

2. เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่  

3. กม. บัญญัต/ิใหมีอํานาจ ตราเทศบัญญัติ  

 

 

เทศพาณิชยของเทศบาล = ใหตราเปนเทศบัญญัติ  

 

กิจการที่เทศบาล มีรายได/ผลพลอยได 

จากการกระทําตามอํานาจหนาที่  

= จะ ตรา/ไมตรา เทศบัญญัติก็ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. นายก หรอื 

2. สมาชิก หรือ 

3. ราษฎรผูมีสิทธิเลอืกตั้ง ในเขตเทศบาล 

  (ตาม พรบ. เขาช่ือเสนอขอบญัญตั)ิ 
 

กรณสีมาชิก เสนอรางเทศบัญญัติ  

  = ตองมีสมาชิกลงนามรับรอง ไมนอยกวา 2 คน 

ขอบัญญัติ ตราขึ้นไดกรณ ี

1. การดําเนินการพาณิชยของ อบจ. ตาม ม.50 

2. เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที ่

3. กม. บัญญัต/ิใหมีอํานาจ ตราขอบัญญัติ  

 

 

ม50 กิจการ อบจ ที่มีลักษณะเปนการพาณิชย 

      =  ใหตราเปนขอบัญญัติ ตามระเบียบ มท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. นายก หรือ 

2. สมาชิก หรือ 

3. ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในเขต อบจ. 

  (ตาม พรบ. เขาช่ือเสนอขอบัญญัติ) 

เมืองพัทยา ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอ

กม. + ตองไดรับความเห็นชอบจาก สภา 

1. เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที ่

2. มีกฎหมายบัญญัต/ิใหมีอํานาจ ตราขอบัญญัต ิ

3. ใหบริการโดยมีคาตอบแทน ม.64 ว.1 

4. การพาณิชย ม.64 ว.2 

5. คลัง งบ เงนิ ทรัพยสิน จัดหาผลประโยชนจาก

ทรัพยสิน จาง พัสด ุ  

   (7 อยางนี้ ตองไมต่ํากวามาตรฐานกลางท่ี มท. 

กําหนด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. นายก หรอื 

2. สมาชิก หรอื 

3. ราษฎรผูมีสิทธิเลอืกตั้ง ในเขตเมืองพัท 

  (ตาม พรบ. เขาชื่อเสนอขอบญัญตั)ิ 
 

กรณสีมาชิก เสนอรางขอบัญญัติ  

  = ตองมีสมาชกิลงนามรับรอง ไมนอยกวา 2 คน 

ผูมีสิทธิเสนอ รางขอบัญญัติ(ทั่วไป) 

ขอบัญญัต(ิทั่วไป) 
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อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

กรณี สภา และ นอ. เห็นชอบกับราง 

 = ใหนายก ลงชื่อประกาศ ใชบังคับเปนขอบัญญัต ิ

 

กรณี นอ. ไมเห็นชอบกับราง 

 = ให นอ. คืน สภา (ใหสภา ทบทวนใหม ไมกําหนดเวลา) 

   นอ. ตองคืนสภา ภายใน15วัน นับแตวันที ่นอ ไดรับราง 

   (เกิน15วัน = ก็ถือวา นอ. เห็นชอบราง)  

 

ถา สภา 

  1. มีมติยืนยันรางเดิม ไมนอยกวา2/3ท้ังหมดที่มีอยู 

   = นายกลงนามใชบังคับ+ไมตองให นอ เห็นชอบ 

 

  2. ไมยืนยนั ภายใน30วัน นับแตวันรับรางคืนจาก นอ/  

  3. มีมติยืนยันรางเดิม นอยกวา2/3ท้ังหมดท่ีมีอยู 

   = ราง ตกไป 

 

ภายใน7วัน นับแต วันที่สภามีมติเห็นชอบรางเทศ

บัญญัติ 

= ประธานตองสงราง ให ผวจ.พิจารณา 

กรณ ีทต.      = ประธาน ฝากสงยัง นอ. ให ผวจ.  

กรณ ีทม/ทน. = ประธาน สง ผวจ. โดยตรง 

 

 ผวจ ตอง 

   พิจารณารางใหเสร็จ + สงรางคืน ประธาน  

   ภายใน  15 วัน นับแตวันรับราง  

   (เกิน 15 วัน = ถือวา ผวจ. เห็นชอบราง)  

 

กรณี ผวจ. เห็นชอบดวยกับราง  

= ใหสงรางใหนายก ลงนามใชบังคับเปนเทศบัญญัติ  

 

กรณี ผวจ. ไมเห็นชอบดวยกับราง  

= ใหสง ราง+เหตุผล คืนสภา(ใหสภา ทบทวนใหม 

   ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับรางคืน)  

 

ถา สภา 

 1. มีมติยืนยันรางเดิม ไมนอยกวา2/3ทั้งหมดที่มีอยู 

  = ใหปธสงรางใหนายกลงนามใชบังคับ+แจงผวจ

ทราบ 

 

 2. ไมยืนยัน ภายใน30วัน นับแตวันรับรางคืนจาก ผวจ/  

 3 มมีติยืนยันรางเดิม นอยกวา2/3ท้ังหมดที่มีอยู 

   = ราง ตกไป 

ภายใน7วัน นับแต วันที่สภามีมติเห็นชอบรางเทศ

บัญญัติ 

= ประธานตองสงราง ให ผวจ.พิจารณา 

 

 

 

ผวจ ตอง 

   พิจารณารางใหเสร็จ + สงรางคืน ประธาน  

   ภายในสิบ15วัน นับแตวันรับราง  

   (เกิน15วัน = ถือวา ผวจ. เห็นชอบราง)  

    

กรณี ผวจ เห็นชอบดวยกับราง  

= ใหสงรางใหนายก ลงนามใชบังคับเปนขอบัญญัติ  

 

กรณี ผวจ ไมเห็นชอบดวยกับราง  

= ใหสง ราง+เหตุผล คืนสภา(ใหสภา ทบทวนใหม 

   ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับรางคนื) 

 

ถา สภา 

  1 มีมติยืนยันรางเดิม ไมนอยกวา2/3ท้ังหมดที่มีอยู 

  = ใหปธ.สงรางใหนายกลงนามใชบังคับ+แจงผวจ.

ทราบ 

 

  2 ไมยืนยัน ภายใน30วัน นับแตวันรับรางคืนจาก ผวจ/  

  3 มีมติยืนยันรางเดิม นอยกวา2/3ท้ังหมดท่ีมีอยู 

   = ราง ตกไป 

 

ภายใน7วัน นับแต วันที่สภามีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติ 

= ประธานตองสงราง ให ผวจ.พิจารณา 

 

 

 

ผวจ. ตอง 

   พิจารณารางใหเสร็จ + สงรางคนื ประธาน  

   ภายในสิบ15วัน นับแตวันรับราง  

   (เกิน15วัน = ถือวา ผวจ. เห็นชอบราง)  

 

 

กรณี ผวจ เห็นชอบดวยกับราง  

= ใหสงรางใหนายก ลงนามใชบังคับเปนขอบัญญัติ  

 

กรณี ผวจ ไมเห็นชอบดวยกับราง  

= ใหสง ราง+เหตผุล คืนสภา(ใหสภา ทบทวนใหม) 

   ……………………………………….. 

 

ถา สภา 

  1 มีมติยืนยันรางเดิม ไมนอยกวา2/3ท้ังหมดท่ีมีอยู 

   = ใหปธแจงผวจทราบกอน +  

                          สงรางใหนายกลงนามใชบังคับ 

 

 

   ไมมีกรณี ราง ตกไป 

รางขอบัญญัตท่ัิวไป 
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เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 

ความหมาย 
 
หมายความถึง รางเทศพาณิชย/รางเทศบัญญัติ  
วาดวยเรื่องดังนี ้ 
1. จัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน     
  วาง  ระเบียบ การบังคับอันเก่ียวกับภาษี  
  อากร 
2. เก็บรกัษาเงิน จายเงิน  โอนงบเทศบาล 
3. การกูเงิน การค้ําประกัน หรอืการใชเงินกู 
4. คลัง งบ เงิน ทรัพยสิน จัดหาผลประโยชน 
  จากทรัพยสิน จาง พสัด ุ

  
หมายความถึง รางขอบัญญัติ วาดวยเร่ืองดังน้ี 
1. จัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน   
   วางระเบียบ การบังคับอันเกีย่วกับภาษีอากร 
2. เก็บรักษาเงนิ จายเงิน  โอนงบเมืองพัท 
3. การกูเงนิ การค้ําประกัน หรอืการใชเงินกู 
4. คลัง งบ เงิน ทรัพยสิน จัดหาผลประโยชน   
   จากทรัพยสิน จาง พัสด ุ

การเสนอ รางขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ

เก่ียวกับการเงิน 

 

 

สมาชิกจะเสนอได  

ตองมีคํารับรองของ นายก 

 

กรณีสงสัยวา รางเทศบัญญัติใดเปนรางเทศ

บัญญัติเกี่ยวกับการเงนิท่ีจะตองมีคํารับรองของ 

นายก  

= ประธานสภา เปนผูวินิจฉัย 

 

ตองมีคํารับรองของ นายก 

 

สมาชิกจะเสนอได  

ตองมีคํารับรองของ นายก 

 

กรณีสงสัยวา รางขอบัญญัตใิดเปนรางเทศ

บัญญัติเก่ียวกับการเงนิ 

ท่ีจะตองมีคํารับรองของ นายก  

= ประธานสภา เปนผูวินิจฉัย 

ขอบัญญัตเิก่ียวกับการเงนิ 
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     ตองตั้ง “คณะกรรมการ” (เพื่อ พิจารณาหาขอยุติความขัดแยง โดยแกไข ปรับปรุง ยืนยัน ในสาระสําคัญทีบัญญัติไวในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น) 

     การต้ังกรรมการ = ใหยึดถือหลักเกณฑตาม 1.กมระเบียบ 2.ประโยชนทองถ่ินและประชาชนเปนสําคัญ 

 

อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 
กรณีอบต ขอบัญงบ ประจําป/เพิ่มเติม 

= นายก คนเดยีวเทานั้นเสนอได(ตามระเบียบ มท.) 

 

สภา ตองพิจารณารางขอบัญงบประจําป/เพ่ิมเติม 

     ที่ไดรับใหเสร็จ ภายใน60วนั นับแต วันรับราง  

หาก สภา   พิจารณาเสร็จไมทัน 60 วนั  

ผล = 1. ถือวา สภาเห็นชอบรางน้ัน ที่นายกเสนอ 

       2. ทําเหมือนขั้นตอนที่สภาเห็นชอบ  

          โดยสภา เสนอ นอ.อนุมัติ……(หลายขั้นตอน 87ว3)-

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

ถาสภาไมรับ รางงบประจําป/เพ่ิมเติม กอนครบ60วัน 

 

ให นอ. ตั้งคณะกรรมการ  มีกรรมการจํานวน 7 คน 

(ภายใน7วัน นับแต วันที่สภามีมติไมรับหลักการ)  

   มาจาก 1. สมาชิก                 ซึ่งสภาเสนอ3คน และ   

            2. ผู เปน/ไมเปนสมาชิก ซึ่งนายกเสนอ3คน 

ภายใน7วัน นับแต วันที่กรรมการครบ6คน ขางตน 

ใหกรรมการท้ัง6 รวมกันปรึกษาเสนอผูที่ไมเปน 

1นายก 2รองนายก 3เลขานายก 4สมาชิก  

จํานวน 1 คน เปนประธานกรรมการ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให ผวจ. ตั้งคณะกรรมการ  มีกรรมการจํานวน 15 คน 

(ภายใน7วัน นับแต วันที่สภามีมติไมรับหลักการ)  

    มาจาก 1. สมาชิก                 ซึ่งสภาเสนอ7คน และ 

             2. ผู เปน/ไมเปนสมาชิก ซ่ึงนายกเสนอ7คน 

ภายใน7วัน นับแต วันที่กรรมการครบ14คน ขางตน 

ใหกรรมการทั้ง14 รวมกันปรึกษาเสนอผูที่ไมเปน 

1นายก 2รองนายก 3เลขานายก 4ท่ีปรึก 5สมาชิก  

จํานวน 1 คน เปนประธานกรรมการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให ผวจ ตั้งคณะกรรมการ  มกีรรมการจํานวน 15 คน 

(ภายใน7วัน นับแต วันที่สภามีมติไมรับหลักการ)  

    มาจาก 1. สมาชิก                 ซ่ึงสภาเสนอ7คน และ 

             2. ผู เปน/ไมเปนสมาชิก ซึ่งนายกเสนอ7คน 

ภายใน7วัน นับแต วันที่กรรมการครบ14คน ขางตน 

ใหกรรมการท้ัง14 รวมกันปรึกษาเสนอผูที่ไมเปน 

1นายก 2รองนายก 3เลขานายก 4ที่ปรึก 5สมาชิก  

จํานวน 1 คน เปนประธานกรรมการ  

 

 

 

 

 

สภา ตองพิจารณารางขอบัญงบประจําป/เพ่ิมเติม 

     ที่ไดรับใหเสร็จ ภายใน45วนั นับแต วันรับราง  

หาก สภา   พิจารณาเสร็จไมทัน 45 วัน  

ผล = 1. ถือวา สภาเห็นชอบรางนั้น 

       2. นายก ลงนามใชบังคับ เปนขอบัญญัต ิ

 

 

ถาสภาไมเห็นชอบรางงบประจําป/เพิ่มเติม กอนครบ

45วัน 

 

ให สภา ตั้งคณะกรรมการ  มีกรรมการจํานวน 15 คน 

มาจาก   1.สมาชิก ซึ่งสภา แตงตัง้7คน  และ 

           2.ผู เปน/ไมเปน สมาชิก ซึ่งนายกเสนอ7คน 

ภายใน7วัน นับแต วันที่กรรมการครบ14คน ขางตน 

ใหกรรมการท้ัง14 รวมกันปรึกษาเสนอผูท่ีไมเปน 

1กรรมการ 2สมาชิก  

จํานวน 1 คน เปนประธานกรรมการ  

ตอ….. 

สภา ไมรับหลักการ/ไมเห็นชอบ) รางขอบัญญัติงบรายจายประจําป รายจายเพิ่มเติม ตั้งแตตน 
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อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 
หาก  

  1. หา กรรมการ/ประธานกรรมการ ไมทัน 7 วัน   หรือ 

  2. กรรมการ/ประธานกรรมการ  

     ไมปฏิบัติ/ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  

       = ให นอ ตั้งบุคคลซึ่งมิไดเปน 

          1.นายก 2.รองนายก 3.เลขานายก 4.สมาชิก  

          ทําหนาที่กรรมการ/ประธานกรรมการ ใหครบ 

 

ใหคณะกรรมการ พิจารณา รางขอบัญญัต ิใหเสร็จ 

ภายใน 15 วัน นับแต วันแตงตั้งประธานกรรมการคราวแรก 

แลวรายงาน นอ. (ผูตั้ง) 

 - ถาเสร็จไมทัน 15 วัน = ให ปธ.กรรมการ  

   รวบรวมผล แลววินิจฉัยช้ีขาดโดยเร็ว รายงาน นอ 

 

จากน้ัน นอ. สงรางท่ีพิจารณาแลว ใหนายกโดยเร็ว  

แลวให นายก เสนอรางตอ สภา ตาม 87  

ภายใน 7 วัน นับแตวันไดรับรางจาก นอ. 

หากเกิน 7 วัน = นอ. รายงาน ผวจ. 

                     ผวจ. สั่งใหนายก พนจากตําแหนง 
 

สภา ตองพิจารณารางขอบัญงบ ที่ไดรับจากนายกใหเสร็จ 

ภายใน30วัน นับแต วันรับรางจากนายก  

หาก สภา  1. พิจารณาเสร็จไมทัน 30 วัน  หรือ  

             2. มีมต ิไมเห็นชอบใหตราขอบัญญัติน้ัน 

ผล = 1. รางน้ันตกไป    

        2. ใชขอบัญญัติงบปที่แลว ไปพลางกอน       

        3. ให นอ เสนอ ผวจ. สั่งยุบสภา 

 

หาก  

  1. หา กรรมการ/ประธานกรรมการ ไมทัน 7 วัน   หรือ 

  2. กรรมการ/ประธานกรรมการ  

     ไมปฏิบัติ/ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  

      = ให ผวจ. ตั้งบุคคลซึ่งมิไดเปน 

      1.นายก 2.รองนายก 3.เลขานายก 4.ที่ปรึก 5.สมาชิก  

        ทําหนาที่กรรมการ/ประธานกรรมการ ใหครบ 

 

ใหคณะกรรมการ พิจารณา รางขอบัญญัต ิใหเสร็จ 

ภายใน15วัน นับแต วันแตงตั้งประธานกรรมการคราวแรก 

แลวรายงาน ผวจ. (ผูต้ัง) 

  - ถาเสร็จไมทัน15วนั = ให ปธกรรมการ  

    รวบรวมผล แลววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว รายงาน ผวจ. 

 

จากน้ัน ผวจ. สงรางท่ีพิจารณาแลว ใหนายกโดยเร็ว  

 

แลวให นายก เสนอรางตอ สภา ตาม 61 ทว ิ

ภายใน 7 วัน นับแตวันไดรับรางจาก ผวจ. 

หากเกิน 7 วัน = ผวจ. รายงาน รมท. 

                     รมท. ส่ังใหนายก พนจากตําแหนง 
 

สภา ตองพิจารณารางเทศบัญงบ ท่ีไดรับจากนายกใหเสร็จ 

ภายใน30วัน นับแต วันรับรางจากนายก  

หาก สภา  1. พิจารณาเสร็จไมทัน 30 วัน  หรือ  

             2. มีมต ิไมเห็นชอบใหตราเทศบัญญัติน้ัน 

ผล = 1. รางนั้นตกไป  

        2. ใชเทศบัญญัติงบปที่แลว ไปพลางกอน       

        3. ให ผวจ เสนอ รมท. สั่งยุบสภา 

หาก  

  1. หา กรรมการ/ประธานกรรมการ ไมทัน7วัน   หรือ 

  2. กรรมการ/ประธานกรรมการ  

     ไมปฏิบัติ/ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  

      = ให ผวจ. ต้ังบุคคลซึ่งมิไดเปน 

         1นายก 2รองนายก 3เลขานายก 4ที่ปรึก 5สมาชิก  

         ทําหนาที่กรรมการ/ประธานกรรมการ ใหครบ 

 

ใหคณะกรรมการ พิจารณา รางขอบัญญัต ิใหเสร็จ 

ภายใน15วัน นับแต วันแตงต้ังประธานกรรมการคราวแรก 

แลวรายงาน ผวจ. (ผูตั้ง) 

  - ถาเสร็จไมทัน15วัน = ให ปธกรรมการ  

   รวบรวมผล แลววินิจฉัยช้ีขาดโดยเรว็ รายงาน ผวจ 

 

จากน้ัน ผวจ. สงรางที่พิจารณาแลว ใหนายกโดยเรว็  

แลวให นายก เสนอรางตอ สภา ตาม 52 

ภายใน 7 วัน นับแตวันไดรับรางจาก ผวจ 

หากเกิน 7 วัน = ผวจ รายงาน รมท 

                     รมท สั่งใหนายก พนจากตําแหนง 
 
สภา ตองพิจารณารางขอบัญงบ ที่ไดรับจากนายกใหเสร็จ 

ภายใน30วัน นับแต วันรับรางจากนายก  

หาก สภา  1. พิจารณาเสร็จไมทัน 30 วัน  หรือ  

             2. มีมติ ไมเห็นชอบใหตราขอบัญญัติน้ัน 

ผล = 1. รางน้ันตกไป  

        2. ใชเทศบัญญัติงบปท่ีแลว ไปพลางกอน       

        3. ให ผวจ เสนอ รมท. ส่ังยุบสภา 

หาก  

  1. หา ประธานกรรมการ ไมทัน7วนั    

       

         = ให *ผวจ* ตั้งบุคคลซ่ึงมิไดเปน 

         1กรรมการ 2สมาชิก  

         ทําหนาที่ ประธานกรรมการ  

 

 

ใหคณะกรรมการ พิจารณา รางขอบัญญัติ ใหเสร็จ 

ภายใน15วัน นับแต วันแตงตั้งประธานกรรมการ - - 

แลวรายงาน สภา (ผูต้ัง) 

- ถาเสร็จไมทัน15วัน = ให ปธ.กรรมการ  

   รวบรวมผล แลววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว รายงาน สภา 

 

 

 

 

หาก  สภา   

           ยังไมเห็นชอบ  กับรางที่ คกก/ปธ พิจารณา  

   ผล = 1.รางน้ัน ตกไป  และ  

              - - - - - - - 

          2.ให รมท. สั่งยุบสภา 

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

  

รางใด ตกไปเพราะเหตุอ่ืน  

(ที่ไมใชตกเพราะ สภาไมเห็นชอบ กับ คกก/ปธ) 

= เสนอใหมได เม่ือพน180วัน นับแตวันที่รางตกไป 
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อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 
การพิจารณา รางขอบัญญัติงบประจําป/เพิ่มเติม  

1. การ พิจารณาราง/ เสนอ/ แปรญัตติ /การใดของสภา 

  ท่ีมีผลใหสมาชิก มีสวน ทางตรง/ออม ในการใชงบ 

  = ทําไมได 

2. สมาชิก แปรญัตติเพิ่ม รายการ/จํานวน ในรายการมิได 

3. แต แปรญัตต ิลด ตัดทอน รายจาย ได 

        โดยไมใชรายจายท่ีเปน 1.ตนเงินกู  

                                    2.ดอกเบี้ยเงินกู  

                                    3.เงินที่กมใหจาย  

 

 

1. การ พิจารณาราง/ เสนอ/ แปรญัตติ /การใดของสภา 

  ที่มีผลใหสมาชิก มีสวน ทางตรง/ออม ในการใชงบ 

  = ทําไมได 

 

เทศบัญญัติ  

ใหปดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาล 

มีผลใชบังคับ เมื่อพน 7 วัน  
นับแตปดประกาศขางตน 

   

เวนแต ฉุกเฉิน + มีขอความระบุไวใหใชบังคับทันท ี 

  = ใหใชบังคับใน วันท่ีประกาศ 

 

1. การ พิจารณาราง/ เสนอ/ แปรญัตติ /การใดของสภา 

  ท่ีมีผลใหสมาชิก มีสวน ทางตรง/ออม ในการใชงบ 

  = ทําไมได 

 

ขอบัญญัต ิที่ประกาศใชบังคับแลว 

  ใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ ที่ทําการ อบจ.  

  (เพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูได) 

 

ขอบัญญัต ิอบจ. ใชบังคับในเขตอบจ.เทาที่ไมขดั/แยง 

กับ ขอบัญญัตทิองถ่ินอ่ืน ในเขตจังหวัด 

 

 

1. การ พิจารณาราง/ เสนอ/ แปรญัตติ /การใดของสภา 

  ท่ีมีผลใหสมาชิก มีสวน ทางตรง/ออม ในการใชงบ 

  = ทําไมได 

 

ขอบัญญัต ิ 

   ใหปดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ศาลาวาการเมืองพัทยา 

มีผลใชบังคับ ดังนี ้

1. ขอบัญญัติวาดวยงบรายจาย 

 = ตั้งแตวันถดัจากวันประกาศ/ขอบัญญัติกําหนดอยางอ่ืน 

2. ขอบัญญัติอ่ืน = พน 7 วัน นับแตวันประกาศ /กําหนด   

  อยางอ่ืน ตองไมเร็วกวาวนัถัดจากวันประกาศ 

 

 

ผูมีหนาที ่

 1. ประกาศขอบัญญัติ + ระบุวันที่ท่ีประกาศไว 

 2. จัดใหมีสําเนาขอบัญญัติไว ณ ศาลาวาการเมืองพัทยา     

   (ใหประชาชนตรวจดูได) = ปลัดเมืองพัทยา 

 

ผูมีหนาที ่จัดสําเนาขอบัญญัติหากปชช.ประสงค  

  โดยคิดคาตอบแทนไดไมเกินคาใชจายจริง = เมืองพัทยา 

 

 

 

 

 

ควรรูเก่ียวกับรางขอบัญญัต ิ
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อบต. 

สภาเห็นชอบ รางงบรายจายประจําป/เพิ่มเติม 
เมื่อ สภา เห็นชอบ รางงบรายจายประจําป/เพิ่มเติมแลว 
 

= สภาตอง เสนอ นอ. เพื่อขออนุมัติ (นอ ตอง พิจารณาอนุมัติ ภายใน 15 วัน นับแต วันรับราง 

  นอ. พิจารณาอนุมัติ เกิน 15 วัน = ถือวา นอ. อนุมัตริาง)  
 
กรณี นอ. ไมอนุมัติรางงบประจําป/เพ่ิมเติม    = ใหสง ราง+เหตุผล คืนสภา(ใหสภา ทบทวนใหม) 
 
ถา สภา มีมติยืนยันรางเดิม 
  1. ใหนอ. สงราง ให ผวจ.    สงภายในเวลา 15วัน นับแต วันที่สภายืนยันรางเดิม 
  2. ผวจ. ก็ตองพิจารณาภายใน15วัน  (เกิน 15 วัน = ถือวา ผวจ. เห็นชอบราง)  
 
       -ถา ผวจ. เห็นดวยกับราง          =  ผวจ. สง รางให นอ. ลงช่ืออนุมัต ิ
       -ถา ผวจ. ไมเห็นดวยกับราง       = รางตกไป (ใชของเกาแทน) 

อบจ. 

ราง ขอบัญญัติ….เสนอโดยสมาชิก 
เมื่อสภา เห็นชอบรางขอบัญญัติแลว 
 1. ใหประธาน สงราง ใหนายกลงนาม  

 2. แลว สงให ผวจ. พิจารณา ภายใน 7 วัน นับแต วันทีส่ภาเห็นชอบ 
 
    กรณนีายก ไมเห็นดวยกับราง ทีส่ภาเห็นชอบแลว  

  1. ใหนายก สงรางให ผวจ.  ภายใน 7 วัน นับแต วันที่สภาเห็นชอบ 
  2. ผวจ. ตองวินิจฉัย ช้ีขาด  
 
ถา ผวจ. เห็นดวยกับ สภา (แตนายกไมเห็นดวย)  = ให ผวจ. สงราง ใหนายก   

1. ใหนายกลงนามภายใน 7 วัน นับแตวันรับคืนแลวใชบังคับ  

2. ถานายกไมลงนามภายใน 7 วัน นบัแตวันรับคืน   = ผวจ. ลงนามเอง+ประกาศใชบังคับ 
 
ถา ผวจ. ไมเห็นดวยกับ สภา = ให ผวจ. สงราง คืนสภา   

1. ใหสภาพิจารณาใหม ภายใน 30 วัน นับแต วันรับรางคนื 

2. ถาสภา ยืนยันรางเดิม ไมนอยกวา 2/3 ทั้งหมดท่ีมีอยู = ใหประกาศใชบังคบั ตอไป 
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กอน นายก อปท.เขารับหนาที่ ตองแถลงนโยบายกอน 

อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 
กอนนายกเขารับหนาที่ = ประธาน ตองเรียกประชุมสภา  
เพ่ือใหนายก แถลงนโยบายตอสภาโดยไมมีการลงมต ิ 
ภายใน30วัน นับแตวันประกาศผลเลือกตั้งนายก 
 
หาก 
1. ไมมีผูดํารงตําแหนง ประธานสภาและรองประธานสภา หรือ 
2. สภาถูกยุบ เพราะจัดประชุมครั้งแรก/เลือกปธสภาไมได ม.53 
      ถามีกรณ ีสําคัญและจําเปนเรงดวน ซึ่งปลอยใหเนิ่นชาไป   
      จะกระทบตอประโยชนสําคัญของราชการหรือราษฎร 
      = นายก ดําเนินการไปพลางกอนเทาที่จําเปนได  
ตอมา  
เมื่อเลือกประธานสภาแลว ประธานตองเรียกประชุมสภา  
เพ่ือใหนายก แถลงนโยบายโดยไมมีการลงมติ 
ภายใน15วัน นับแตวันเลือกประธานสภา 
 
การประชุม เพื่อใหนายก แถลงนโยบายตอสภา  
= ใหกระทําโดยเปดเผย  โดยนายก ตอง 
  1.จัดทํานโยบาย(เปนลายลักษณอักษร)  
  2.แจกสมาชิกสภาทุกคนที่มาประชุม 
หากนายกไมสามารถแถลงนโยบายตอสภา  
= 1. นอ. ตองแจง นายก ใหจัดทํานโยบาย(แจงเปนหนังสือ) 
   2. สงใหสมาชิกทุกคน ภายใน7วัน  
     (ใชวิธีการแจงคําสั่งทางปกครองเปน นส. ตามวิปกครอง)    
   3. กรณีนีถื้อวา นายก แถลงนโยบายตอสภาแลว 
  
นายก ตองจัดทํา 
รายงานแสดงผลการปฏิบัตงิาน 
(ตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภา) = เปนประจําทุกป 
2 อยางนี้ ตองประกาศโดยเปดเผย ณ ที่ทําการ อบต. 
1. คําแถลงนโยบายของนายก และ 
2. รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

กอนนายกเขารับหนาที่ = ประธาน ตองเรียกประชุมสภา  
เพ่ือใหนายกแถลงนโยบายตอสภา โดยไมมีการลงมต ิ 
ภายใน30วัน นับแตวันประกาศผลเลือกตั้งนายก 
 
หาก 
1. ไมมีผูดํารงตําแหนง ประธานสภาและรองประธานสภา หรือ 
2. สภาถูกยุบ เพราะจัดประชุมครั้งแรก/เลือกปธ.สภาไมได ม.24 
      ถามีกรณ ีสําคัญและจําเปนเรงดวน ซึ่งปลอยใหเนิ่นชาไป   
      จะกระทบตอประโยชนสําคัญของราชการหรือราษฎร 
      = นายก ดําเนินการไปพลางกอนเทาที่จําเปนได  
ตอมา  
เมื่อเลือกประธานสภาแลว ประธานตองเรียกประชุมสภา  
เพ่ือใหนายก แถลงนโยบายโดยไมมีการลงมติ 
ภายใน15วัน นับแตวันเลือกประธานสภา 
 
การประชุม เพื่อใหนายก แถลงนโยบายตอสภา  
= ใหกระทําโดยเปดเผย  โดยนายก ตอง 
  1.จัดทํานโยบาย(เปนลายลักษณอักษร)  
  .2แจกสมาชิกสภาทุกคนที่มาประชุม 
หากนายกไมสามารถแถลงนโยบายตอสภา  
= 1. ผวจ. ตองแจง นายก ใหจัดทํานโยบาย(แจงเปนหนังสือ) 
   2. สงใหสมาชิกทุกคน ภายใน7วัน  
     (ใชวิธีการแจงคําสั่งทางปกครองเปน นส. ตามวิปกครอง)    
   3. กรณีนีถ้ือวา นายก แถลงนโยบายตอสภาแลว 
 
นายก. ตองจัดทํา 
รายงานแสดงผลการปฏิบัตงิาน 
(ตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภา) = เปนประจําทุกป 
2 อยางนี้ ตองประกาศโดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาล 
1. คําแถลงนโยบายของนายก และ 
2. รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

กอนนายกเขารับหนาที่ = ประธาน ตองเรียกประชุมสภา  
เพื่อใหนายกแถลงนโยบายตอสภา โดยไมมีการลงมต ิ 
ภายใน30วัน นับแตวันประกาศผลเลือกตั้งนายก 
 
หาก 
1. ไมมีผูดํารงตําแหนง ประธานสภาและรองประธานสภา หรือ 
2. สภาถูกยุบ เพราะจัดประชุมครั้งแรก/เลือกปธ.สภาไมได ม.22ว6 
      ถามีกรณ ีสําคัญและจําเปนเรงดวน ซึ่งปลอยใหเนิ่นชาไป   
      จะกระทบตอประโยชนสําคัญของราชการหรือราษฎร 
      = นายก ดําเนินการไปพลางกอนเทาที่จําเปนได  
ตอมา  
เมื่อเลือกประธานสภาแลว ประธานตองเรียกประชุมสภา  
เพื่อใหนายก แถลงนโยบายโดยไมมีการลงมติ 
ภายใน15วัน นับแตวันเลือกประธานสภา 
 
การประชุม เพื่อใหนายก แถลงนโยบายตอสภา  
= ใหกระทําโดยเปดเผย  โดยนายก ตอง 
  1.จัดทํานโยบาย(เปนลายลักษณอักษร)  
  2.แจกสมาชิกสภาทุกคนที่มาประชุม 
หากนายกไมสามารถแถลงนโยบายตอสภา  
= 1. ผวจ. ตองแจง นายก ใหจัดทํานโยบาย(แจงเปนหนังสือ) 
   2. สงใหสมาชิกทุกคน ภายใน7วัน  
     (ใชวิธีการแจงคําสั่งทางปกครองเปนนส. ตามวิปกครอง)    
   3. กรณีนี้ถือวา นายก แถลงนโยบายตอสภาแลว 
 
นายก ตองจัดทํา 
รายงานแสดงผลการปฏิบัตงิาน 
(ตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภา) = เปนประจําทุกป 
2 อยางนี้ ตองประกาศโดยเปดเผย ณ ที่ทําการ อบจ. 
1. คําแถลงนโยบายของนายก และ 
2. รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

 

กอน นายก อปท.เขารับหนาท่ี ตองแถลงนโยบายกอน 



 

        หนา  125 

       สงวนลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญตัิลิขสิทธ์ิ 

อํานาจหนาที ่นายก อปท. 

อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 
 

1. กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และ  
   รับผดิชอบบริหารราชการอบต. ใหเปนไป   
   ตาม กฎหมาย/นโยบาย /แผนพฒันาอบต./  
   ขอบัญญัต/ิระเบียบ/ขอบังคับ 
2. สั่ง อนุญาต อนุมตั ิ  เก่ียวกับราชการอบต. 
3. แตงตั้ง ถอดถอน  
   รองนายก   เลขานายก 
4. วางระเบียบ เพ่ือใหงาน อบต.เปนไปดวย 
   ความเรียบรอย 
5. รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติ อบต. 
6. หนาที่อื่นตาม พ.ร.บ.น้ี และ กม. อื่น 
 
 
 
ใหนายก  
1. ควบคุมและรับผดิชอบ  
   การบริหารราชการ อบต.    
2. เปน ผ.บ. พนักงาน/ลูกจาง อบต. 
 

 

1. กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และ  
   รับผดิชอบบริหารราชการเทศ ใหเปนไปตาม  
       กฎหมาย/นโยบาย /เทศบัญญัต/ิ 
       ระเบียบ/ขอบังคับ 
2. สั่ง อนุญาต อนุมัต ิเกี่ยวกับราชการเทศบาล 
3. แตงตั้ง ถอดถอน  
    รองนายก ที่ปรึกษานายก เลขานายก 
4. วางระเบียบ เพ่ือใหงานเทศเปนไปดวย 
   ความเรียบรอย 
5. รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัต ิ
6. หนาท่ีอื่นตาม พ.ร.บ.นี ้และ ก.ม. อื่น 
 
 
 
ใหนายก  
1. ควบคมุและรับผดิชอบ  
   การบริหารกิจการเทศบาล 
2. เปน ผ.บ. พนักงาน/ลูกจาง เทศบาล 
  

 

1. กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และ  
  รับผิดชอบบริหารราชการ อบจ. ใหเปนไปตาม  
       กฎหมาย/นโยบาย /ขอบญัญัติ/ 
       ระเบียบ/ขอบังคบั 
2. สั่ง อนุญาต อนุมตั ิ  เก่ียวกับราชการอบจ. 
3. แตงตั้ง ถอดถอน  
    รองนายก เลขานายก ท่ีปรึกษานายก   
4. วางระเบียบ เพ่ือใหงานอบจ.เปนไปดวย 
   ความเรียบรอย 
5. รักษาการใหเปนไปตามขอบญัญัต ิอบจ. 
6. หนาท่ีอื่นตาม พ.ร.บ.น้ี และ กม อื่น 
 
 
 
 
ใหนายก  
1. ควบคมุและรับผดิชอบ  
    การบริหารราชการ อบจ.   
2. เปน ผ.บ. ขาราชการ/ลูกจาง อบจ. 
 

 

1. กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และ  
    รับผดิชอบบริหารราชการ ใหเปนไปตาม  
       กฎหมาย/นโยบาย /ขอบัญญัต ิ
 
2. สั่ง อนุญาต อนุมัต ิ  เก่ียวกับราชการเมืองพัทยา 
3. แตงตั้ง ถอดถอน เลขานายก ผูชวยเลขานายก 
  ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษา 
4. วางระเบียบ เพ่ือใหงานเปนไปดวย 
   ความเรียบรอย 
5. หนาที่อื่นที ่ครม./นายกรัฐมนตรี/รมต./ผวจ.    
   มอบหมาย   
   หรือ หนาทีท่ี ่กม. กําหนดใหเปนของ 
         1. นายกเมืองพัทยา หรือ  
         2. นายกเทศมนตร ี หรือ 
         3. คณะเทศมนตรี 
ใหนายก  
1. ควบคมุและรับผดิชอบ  
    การบริหารกิจการเมืองพัทยา 
2. เปน ผ.บ. พนักงาน/ลูกจาง เมืองพัทยา 

อํานาจหนาที่ของรองนายก 
          มอํีานาจหนาที่ในการ 

          1. สั่ง หรือ  

          2. การปฏิบัติราชการ ของรองนายก = เปนไปตามท่ีนายกมอบหมาย 

อํานาจหนาที่ นายก อปท. 
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อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแบงสวนราชการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาล แบงสวนราชการ ดังนี ้
1. สํานักปลัดเทศบาล  
2. สวนราชการอ่ืน ตามที่นายกเทศประกาศกําหนด 
   โดยความเห็นชอบ มท.  
 
อํานาจหนาทีข่องสํานักปลัด/สวนราชการอ่ืนตาม  
ใหเปนไปตามท่ีนายกประกาศกําหนด 
โดยความเห็นชอบของ มท. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมืองพัทยา แบงสวนราชการ ดังนี ้
1. สํานักปลัดเมืองพัทยา 
2. สวนราชการอื่น ตามที่นายกเทศประกาศกําหนด 
   โดยความเห็นชอบ มท. 
 
อํานาจหนาที่ของสํานักปลัด/สวนราชการอ่ืน  
ใหเปนไปตามที่นายกเมืองพัทยาประกาศกําหนด  
โดยความเห็นชอบของ มท. 

ผูบงัคับบัญชารองจากนายกคือใคร ?  

        คือ  ปลัด อปท. 1 คน  

        หนาท่ี 

         1. เปน ผ.บ. ขรก. พนักงาน ลูกจาง  รองจากนายก 

         2. รับผิดชอบ ควบคุมดูแล ราชการประจําของ อปท. ใหเปนไปตามนโยบาย 

         3. อํานาจหนาที่อ่ืน ตาม กม. / นายก มอบหมาย 

เหมือนกัน เหมือนกัน 



 

        หนา  127 

       สงวนลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ ์

อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 
การรักษาราชการแทนนายก 
หากนายก ไมอาจปฏิบัตหินาท่ีได 
ใหรองนายกตามลําดับท่ีนายกแตงตั้งไว  
รักษาราชการแทน  
 

ถาไมมีรองนายก หรือ มีแตไมอาจปฏิบัติหนาทีไ่ด 
ให ปลดั อบต. รักษาราชการแทน 
 

หากมี กม./กฎ/ระเบียบ/ขอบังคับ/ขอบัญญัต/ิคําสั่ง
ใด แตงตั้ง นายก 1.เปนกรรมการ 2.ใหมีอํานาจ
หนาที่อยางใด = ผูรักษาราชการแทน ตองทําหนาที่
กรรมการ/มีอํานาจ  หนาที่เชนเดียวกับนายก ใน
ระหวางรักษาราชการแทน 
 

การปฏิบัตริาชการแทนนายก 
อํานาจ สั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ ที่นายกพึง 
ปฏิบัติหรือดําเนินการตามกม/กฎ/ระเบียบ/ขอบังคับ/
ขอบัญญัต/ิคําสั่งใด/มต ิครม.เรื่องใด  
    ถากม.ขางตน ไมกําหนดการมอบอํานาจเปนอยางอ่ืน  
    = นายก มอบอํานาจเปนหนังสือใหรองนายกปฏิบัติ
ราชการแทนนายกได  
 
หากมอบใหปลัดอบต. / รองปลัดอบต ปฏิบัตริาชการแทน 
ตอง = 1. ทําเปนคําสั่ง และ  
         2. ประกาศใหประชาชน ทราบ 
 
การปฏิบัติราชการแทนนายก 
 = ตองกระทําภายใต  
   1. การกํากับดูแล และ  
   2. กรอบนโยบาย  ที่นายกกําหนดไว 

 
หากนายกเทศฯ ไมอาจปฏิบัตริาชการได 
ใหรองนายกตามลําดับที่นายกจัดไว  
รักษาราชการแทน  
 

ถาไมมีรองนายก หรือ มีแตไมอาจปฏิบัติ
ราชการได ให ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อํานาจ ส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ ที่นายกพึง
ปฏิบัติหรือดําเนินการตามกม/กฎ/ระเบียบ/ขอบังคับ/
ขอบัญญัติ/คําสั่งใด/มต ิครม.เรื่องใด  
    ถากม.ขางตน ไมกําหนดการมอบอํานาจเปนอยางอ่ืน  
    = นายก มอบอํานาจเปนหนังสือใหรองนายกปฏิบัติ
ราชการแทนนายกได  
 
หากมอบใหปลดัเทศ/ รองปลัดเทศ ปฏิบัตริาชการแทน 
ตอง = 1. ทําเปนคําส่ัง และ  
         2. ประกาศใหประชาชน ทราบ 
 
การปฏิบัตริาชการแทนนายก 
 = ตองกระทําภายใต  
   1. การกํากับดูแล และ  
   2. กรอบนโยบาย  ที่นายกกําหนดไว 

 

 
หากนายก ไมอาจปฏิบัตหินาท่ีได 
ใหรองนายกตามลําดับที่นายกจัดไว  
รักษาราชการแทน  
 

ถาไมมีรองนายก หรือ มีแตไมอาจปฏิบัติหนาทีไ่ด 
ให ปลัด อบจ. รักษาราชการแทน 
 

หากมี กม./กฎ/ระเบียบ/ขอบังคับ/ขอบัญญติั/คําสั่งใด  
แตงต้ัง นายก 1.เปนกรรมการ 2.ใหมีอํานาจหนาทีอ่ยางใด  
= ผูรักษาราชการแทน ตองทําหนาที่กรรมการ/มีอํานาจ   
   หนาที่เชนเดียวกับนายก ในระหวางรักษาราชการแทน 
 
 
 
 

อํานาจ สั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ ที่นายกพึง 
ปฏิบัติหรือดําเนินการตามกม/กฎ/ระเบียบ/ขอบังคับ/ 
ขอบัญญัต/ิคําสั่งใด/มตคิรม.เรื่องใด  
    ถากม.ขางตน ไมกําหนดการมอบอํานาจเปนอยางอ่ืน  
    = นายก มอบอํานาจเปนหนังสือใหรองนายกปฏิบัต ิ
ราชการแทนนายกได  
 

หากมอบใหปลัดอบจ. / รองปลัดอบจ. ปฏิบัติราชการแทน  
ตอง = 1. ทําเปนคาํสั่ง และ  
         2. ประกาศใหประชาชน ทราบ 
 
การปฏิบัติราชการแทนนายก 
 = ตองกระทําภายใต  
   1. การกํากับดูแล และ  
   2. กรอบนโยบาย  ที่นายกกําหนดไว 

 

 
หากนายกเทศ ไมอาจปฏิบติัราชการได 
ใหรองนายกตามลําดับที่นายกจัดไว  
รักษาราชการแทน  
 

ถาไมมีรองนายก หรือ มีแตไมอาจปฏิบัตริาชการได  
ให ปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อํานาจ สั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ ที่นายกพึง 
ปฏิบัติหรือดําเนินการตามกม/กฎ/ระเบียบ/ขอบังคับ/
ขอบัญญัต/ิคําสั่งใด/มตคิรม. เรื่องใด  
    ถา กม.ขางตน ไมกําหนดการมอบอํานาจเปนอยางอ่ืน  
    = นายก มอบอาํนาจเปนหนังสือใหรองนายกปฏิบัติ
ราชการแทนนายกได  
 
หากมอบใหปลัด/ รองปลัด ปฏิบัตริาชการแทน  
ตอง = 1. ทําเปนคาํสั่ง และ  
         2. ประกาศใหประชาชน ทราบ 
 
การปฏิบัติราชการแทนนายก 
 = ตองกระทําภายใต  
   1. การกํากับดูแล และ  
   2. กรอบนโยบาย  ที่นายกกําหนดไว 
 

รักษาราชการแทน ปฏิบัติราชการแทน 
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การพนจากตําแหนงของ ประธานสภา และ รองประธานสภา 

 เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 
กรณ ีสภาตําบล  
ประธานสภาตาํบล = กํานัน โดยตําแหนง 
1. ผวจ. ส่ังใหออกจากตําแหนงกํานนั โดยถือวาออก   
  เพราะ บกพรองในทางความประพฤต ิ/ ความสามารถ  
ไมเหมาะสมกับตําแหนง ตามกม.ลักษณะปกครองทองที ่
   เน่ืองจาก มีสวนไดเสีย ทางตรง / ทางออม 
   ในสัญญาทีส่ภาตําบลเปนคูสัญญา/ 
   ในกิจการท่ีทําใหแกสภาตําบล 
รองปธ.สภาตําบล = สมาชิก (นอ. แตงต้ังตามมติสภา) 
1. ครบวาระ 4 ป 
2. ลาออก ยื่นหนังสือ นอ. = พน นับแตวันลาออก 
3. พนจากตําแหนงสมาชิกสภา ดวยเหต ุ7 ขอ  
   (เหมือน สมาชิกพนตําแหนง)    

 
กรณี อบต. 
1. ครบอายุสภา 
2. ยุบสภา 
3. ลาออก ยื่นหนังสือ นอ. 
4. สิ้นสุดสมาชิกภาพ สมาชิกสภา  
 
5. นอ รายงาน ผวจ. สั่งใหพน (คําสั่ง ผวจ. เปนที่สุด) 
   ฝาฝน/ละเลย/มิชอบ นอ.สอบ+ผวจ.อาจสอบเพิ่ม92 
   *ผูซึ่งผวจ. สั่งใหพนตาม92 จะดํารงตําแหนง 
    ปธ./รองปธ. อีกไมได ตลอดอายสุภาน้ัน 
 
เมื่อตําแหนงตําแหนง ปธ./รองปธ. วางลงเพราะเหตุอ่ืน
นอกจากครบวาระ = ใหเลือกแทนตําแหนงท่ีวาง 
ภายใน15วัน นบัแตวันที่ตําแหนงนัน้วางลง + 
ผูไดรับเลือกแทน เทาวาระที่เหลือของผูซ่ึงตนแทน 

 
1. ครบอายุสภา 
   **ไมมีคําวา ยุบสภา 
2. ลาออก ยื่นหนังสือ ผวจ. 
3. ส้ินสุดสมาชิกภาพ สมาชิกสภา 
 
4. ผวจ. รายงาน รมท. สั่งใหพน (คําสั่ง รมท. เปนที่สุด) 
   ฝาฝน/ละเลย/เส่ือมเสีย ผวจ.เสนอความเห็นพรอม 
   หลักฐาน ม.73 
5. สภามีมติใหพน หาก  
   มีสมาชิกสภาเขาช่ือไมนอยกวา 1/3 ของท้ังหมดเทาที่มีอยู  
+  มติน้ันมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 3/4 ของท้ังหมดเทาท่ีมีอยู  
เพราะ 
    1. ประพฤติจะนํามาซ่ึงเสื่อมเสีย ศักดิ์ตําแหนง/สภา   
    2. ฝาฝนสงบเรียบรอย สวัสดิภาพปชช. / 
    3. ละเลยไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมชอบ  
   (สมาชิกภาพส้ินสุด นับแตวันท่ีสภามีมต)ิ 
   ***ผูพนตําแหนงตาม ขอ4,ขอ5 จะดํารงตําแหนง 
        ปธ./รองปธ. อีกไมได ตลอดอายุสภาน้ัน 
 
เม่ือตําแหนงตําแหนง ปธ./รองปธ. วาง เพราะเหตอ่ืุนนอกจาก
ครบวาระ=ใหสภาเลือกสมาชิกแทนตําแหนงท่ีวาง 
ภายใน15วัน นบัแตวันที่ตําแหนงนัน้วางลง 
ผูไดรับเลือกแทน เทาวาระที่เหลือของผูซึ่งตนแทน 

 

 
1. ครบอายุสภา 
   **ไมมีคําวา ยุบสภา 
2. ลาออก ยื่นหนังสือ ผวจ. 
3. สิ้นสุดสมาชิกภาพ สมาชิกสภา 
 
4. ผวจ. รายงาน รมท. สั่งใหพน (คําสั่ง รมท. เปนที่สุด) 
   ฝาฝน/ละเลย ผวจ.สอบ + เสนอรมท.ไมตองสอบเพ่ิม  
   ใชแคดุลยพินิจสั่งพน ม.79 
5. สภามีมติใหพน หาก  
    มีสมาชิกสภาเขาชื่อไมนอยกวา 1/3 ของทั้งหมดเทาท่ีมีอยู  
+  มตินั้นมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 3/4 ของทั้งหมดเทาท่ีมีอยู  
เพราะ 
    1. ประพฤติจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย 
    2. กอความไมสงบเรียบรอยแก อบจ. 
    3. ทําเสื่อมเสียประโยชนสภา 
    (สมาชิกภาพสิ้นสุด นับแตวันที่สภามีมต)ิ 
   *ผูซึ่งรมท. สั่งใหพนตาม 79 จะดํารงตําแหนง  
    ปธ./รองปธ. อีกไมได ตลอดอายสุภาน้ัน 
 
เม่ือตําแหนงตําแหนง ปธ./รองปธ. วางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจาก
ครบวาระ/ยุบสภา = ใหเลือกแทนตําแหนงที่วาง 
ภายใน15วัน นับแตวันท่ีตําแหนงนัน้วางลง + 
ผูไดรับเลือกแทน เทาวาระที่เหลือของผูซึ่งตนแทน 
 
 
 

 
1. ครบอายสุภา 
 
2. ยุบสภา 
3. ถือวามีการยุบสภา 19 ว.3  
   คือ สมาชิกภาพส้ินสุดพรอมกันท้ังหมด เพราะ 
   ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขต ลงคะแนนเสียงใหพน 
    ตาม พรบ. ถอดถอน 
 
4. ลาออก ยื่นหนังสือ ผวจ. 
5. พนจากสมาชิกภาพแหงสภาเมืองพัทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เม่ือตําแหนงตําแหนง ปธ./รองปธ. วางลงตาม 1-5 
= ใหสภาเลือกสมาชิกแทนตําแหนงที่วาง 
   ภายใน15วัน นับแตวันท่ีตําแหนงนัน้วางลง 
 
 

***หมายเหต ุตัวยอเพื่อความเร็วในการอาน 

     ปธ.       คือ ประธานสภา   นอ.    คือ นายอําเภอ    มท.  คอื  กระทรวงมหาดไทย   

     รอง ปธ. คอื รองประธานสภา  ผวจ.   คือ ผูวาราชการจังหวัด   รมท. คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  

     กม.       คือ กฎหมาย 

การพนจากตําแหนงของ ประธานสภา และ รองประธานสภา 



 

        หนา  129 

       สงวนลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญตัิลิขสิทธ์ิ 

การพนจากตําแหนงของ เลขาสภา และ เลขาประธานสภา 

อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 
กรณ ีสภาตําบล  
เลขาสภา= มาจาก 1. ขาราชการท่ีปฏิบัติงานในตําบลนั้น หรือ 
                       2. บุคคลอ่ืน ท่ีมีคุณสมบัติไมม ี 
                          ลักษณะตองหาม ตามม.8 
                          (เหมือนผูมีสิทธิเลือกตั้งตาม  
                          พรบ. เลือกตั้งทองถ่ิน) 
หนาที ่=  1. รับผิดชอบงานธุรการ และ  
            2. จัดการประชุม และ 
            3. งานอ่ืนท่ี สภา มอบหมาย    
ผูแตงต้ัง                 = นอ. แตงตั้ง   ตามมติสภา 
พนจากตําแหนงเม่ือ   = นอ. ถอดถอน ตามมติสภา 
 
 

กรณี อบต. 
เลขาสภา = มาจาก 1. ปลัดอบต หรือ 
                        2. สมาชิกสภา  
หนาที่ = 1. รับผิดชอบงานธุรการ และ  
           2. จัดการประชุม และ 
           3. งานอื่นท่ี ปธ มอบหมาย                 
ผูแตงต้ัง สภาเลือกเอง  โดยคํานึงถึงความรู  
           ความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภา 
พนจากตําแหนงเม่ือ 
1. ครบอายุสภา หรือ 
2. ยุบสภา หรือ 
3. สภามีมติใหพน 
  

  เลขาสภา = มาจาก ปลัดเมืองพัทยา(โดยตําแหนง) 
หนาท่ี 1. รับผิดชอบงานธุรการ และ  
         2. จัดการประชุม และ 
         3. งานอ่ืนที ่สภา มอบหมาย 
 
 
 
เลขาปธ. และ ผูชวยเลขาปธ.  
(ไมเกินจํานวนรองปธ.)  = มาจากผูที่ไมใช 
   1. รองนายกเมืองพัทยา 
   2. เลขานายกหรือผูชวยเลขานายกเมืองพัทยา 
   3. ประธานท่ีปรึกษาหรือที่ปรึกษา 
หนาท่ี =  1. ชวยเหลือกิจการท่ีไดรับมอบหมาย 
ผูแตงตั้ง = ปธ. (อาจแตงตั้งเอง) 
พนจากตําแหนงเม่ือ 
1. ปธ. พนจากตาํแหนง 
2. ปธ. ใหพน 
3. ตาย 
4. ลาออก โดยยื่นหนังสือ ปธ. 
5. ตอง คพษ.ใหจําคุก และ ถูกคุมขังอยู(โดยหมายศาล) 
 
 

การพนจากตําแหนงของ เลขาสภา และ เลขาประธานสภา 



 

        หนา  130 

       สงวนลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญตัิลิขสิทธ์ิ 

การพนจากตําแหนงของ นายก อปท. 

อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 
นายกอบต 
1. ออกตามวาระ    2. ตาย     3. ลาออก ยื่นหนังสือ นอ. 
4. ขาดคุณสมบัต ิมีลักษณะตองหาม 58/1 
   (เหมือน ผูมีสิทธิสมัคร นายก จบ ม.ปลาย.) 
5. ฝาฝน3อยาง ทองวา ดํารง/รับเงินพเิศษ/ไดเสียตรงออม 
    1. ดํารงตําแหนง/ปฏิบัติหนาท่ีอื่นในสวนราช  
      หนวยรัฐ รัฐวิสาหกิจ เวนแตตําแหนงตาม กม. 
    2. รับเงิน ประโยชนพิเศษจาก สวนราช/หนวยรัฐ     
       /รัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากทีห่นวยงานขางตน 
       ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกต ิ
    3. มีสวนไดเสีย ทางตรง / ทางออม 
       ในสัญญาที ่อบต.น้ัน เปนคูสัญญา/ 
       ในกิจการที่ทําใหแก อบต.น้ัน/จะกระทํา 
       แตไมใหใชกับกรณีไดรับ  
      1.เบี้ยหวัด/บําเหน็จบํานาญ/เงินปพระบรมวงศา 
        นุวงศ/เงินอื่นลักษณะเดียวกัน และ 
      2. เงินตอบแทนคาเบ้ียประชุม 
      3. เงินอ่ืนจากเปน กรรมาธิการของรัฐสภา/สส./สว./ 
         สภาอบต./ สภาทองถิ่นอ่ืน/กรรมการที่กมใหเปน 
         โดยตําแหนง 
6. นอ. รายงาน ผวจ. สั่งใหพน (คําสั่ง ผวจ. เปนที่สุด) 
   1.ไมเสนอรางขอบัญญัติตอสภา  
     ภายใน7วัน นับแตวันที่ไดรับรางจากนอ  87/1ว5 
   2.ฝาฝน/ละเลย นอ.สอบ+ผวจ.อาจสอบเพ่ิม92  
7. ถูกจําคุก โดยคพษ.ถึงท่ีสุดใหจําคุก 
8. ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขต ไมนอยกวา3/4ของผูมีสิทธิ
เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นวานายก ไมสมควรดํารง
ตําแหนงตอไปตามพรบ ถอดถอน 
ระหวางไมมีนายก= ปลัดอบต. ปฏิบัติหนาทีข่อง นายก
เทาที่จําเปน เปนการชั่วคราว  
ถึง วันประกาศผลเลือกต้ังนายก 
… เม่ือมีขอสงสัยความเปนนายกสิ้นสดุตาม 4,5= ให นอ.
สอบสวนวินิจฉัยโดยเร็ว      คําวินิจฉัย นอ.เปนที่สุด 

นายกเทศมนตร ี 
1. ออกตามวาระ  2. ตาย   3 .ลาออก ยื่นหนังสือ ผวจ. 
4. ขาดคุณสมบัต ิมีลักษณะตองหาม48 เบญ 
   (เหมือน ผูมีสิทธสิมัคร นายก จบ ป.ตรี..) 
5. ฝาฝน 3อยาง  ดํารง/รับเงนิพิเศษ/ไดเสียตรงออม 
  <----เหมือนของ อบต 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ผวจ. รายงาน รมท. สั่งใหพน (คําสั่ง รมท. เปนที่สุด) 
   1.ไมเสนอรางเทศบัญญัตติอสภา  
     ภายใน 7วนั นับแตวันที่ไดรับรางจากผวจ.  62ตรีว5 

   2.ฝาฝน/ละเลย/เสื่อมเสีย ผวจ.เสนอความเห็นพรอม 
     หลักฐาน 73 
  
 
 
 
7. ถูกจําคุก โดยคพษ.ถึงที่สุดใหจําคุก 
8. ราษฎรผูมีสิทธิเลอืกตั้งในเขต ไมนอยกวา3/4ของผูมีสิทธิ
เลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นวานายก ไมสมควรดํารง
ตําแหนงตอไปตาม พรบ. ถอดถอน 
 
ระหวางไมมีนายก= ปลัดเทศบาล ปฏิบติัหนาทีข่องนายก
เทาที่จําเปน เปนการช่ัวคราว  
ถึง วันประกาศผลเลือกตั้งนายก 
… เม่ือมีขอสงสัยความเปนนายกสิ้นสดุตาม 4,5= ให  
ผวจ.สอบสวนวินิจฉัยโดยเร็ว  
คําวินิจฉัย ผวจ.เปนที่สุด 

นายก อบจ. 
1. ออกตามวาระ    2. ตาย     3. ลาออก ยื่นหนังสือผวจ. 
4. ขาดคุณสมบัต ิมีลักษณะตองหาม 35/1 
   (เหมือน ผูมีสิทธิสมัคร นายก จบ ป.ตรี..) 
5. ฝาฝน44/3(1)(2)   2อยาง ดํารง/รับเงินพิเศษ 
    1. ดํารงตําแหนง/ปฏิบัติหนาที่อ่ืนในสวนราช  
        หนวยรัฐ รัฐวสิาหกิจ เวนแตตําแหนงตาม กม 
    2. รับเงิน ประโยชนพิเศษจาก สวนราช/หนวยรัฐ     
       /รัฐวสิาหกิจ นอกเหนือไปจากทีห่นวยงานขางตน 
       ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกต ิ
 
 
6. รมท. สั่งใหพน (คําสั่ง รมท. เปนที่สุด) 
    1. มีสวนไดเสีย ทางตรง / ทางออม 
       ในสัญญาที ่ปนคูสัญญา/ 
       ในกิจการที่ทําใหแกอบจ.น้ัน/จะกระทํา44/3(3) 

    2. ไมเสนอรางขอบัญญัตติอสภา  
      ภายใน7วัน นับแตวันที่ไดรับรางจากผวจ  
      ให ผวจ. รายงาน รมท สั่งใหพน  55ว.5  
   3. ฝาฝน/ละเลย ผวจ.สอบ+เสนอรมทไมตองสอบเพิ่ม  
      ใชแคดุลยพินิจสั่งพน 79 
 
7. ถูกจําคุก โดยคพษ.ถึงท่ีสุดใหจําคุก 
8. ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขต ไมนอยกวา3/4ของผูมีสิทธิ
เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นวานายก ไมสมควรดํารง
ตําแหนงตอไปตาม พรบ. ถอดถอน 
 
ระหวางไมมีนายก= ปลัดเทศบาล ปฏิบติัหนาทีข่อง 
นายกเทาที่จําเปน เปนการชั่วคราว  
ถึง วันประกาศผลเลือกตั้งนายก 
… เมื่อมีขอสงสัยความเปนนายกสิ้นสดุตาม 4,5= ให  
ผวจ.สอบสวนวินิจฉัยโดยเร็ว  
คําวินิจฉัย ผวจ.เปนที่สุด 

นายกเมืองพัทยา 
1. ออกตามวาระ    2. ตาย     3. ลาออก ย่ืนหนังสือ ผวจ. 
4. ยบุสภาโดยคาํส่ังรมท. เพราะรางขอบัญญัติงบ ตกไป 
   เนื่องจาก สภายังไมเห็นชอบ กับ 
      1. ผลการพิจารณา คกก. หรือ 
      2. ผลวนิิจฉัย ปธ. คกก. ม.76  
5. ขาดคุณสมบัต ิมีลักษณะตองหาม43,44 
   (เหมือน ผูมีสิทธสิมัคร นายก จบ ป.ตรี เทานั้น..) 
6. ฝาฝน 49 
     1. ดํารงตําแหนง/ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ใน 
        การพาณิชยของพัทยา หรือ บริษัทที่พัทยาถือหุน  
        เวนแต ตําแหนงท่ีตองดํารงตาม กม 
     2. มีสวนไดเสีย ทางตรง / ทางออม 
        ใน สัญญาที่ทํากับพัทยา / การพาณิชยของพัทยา/ 
            บริษัทท่ีพัทยาถือหุน 
 
7. รมท. สอบสวน+ส่ังใหออกจากตําแหนง เพราะ     
      1. ประพฤต ิจะนําความเสื่อมเสีย หรือ 
      2. กอความไมสงบเรียบรอยแกเมืองพัทยา หรือ 
      3. ปฏิบัติการ/ละเลยไมปฏิบัติการอันควรปฏิบัต ิ
       ลักษณะจะทําใหเสียหายอยางรายแรงแก 
       พทัยา/ราชการสวนรวม/ความสงบเรียบรอย/ 
       สวัสดิภาพ ปชช. 
8. ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขต 
    ลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนง ตาม พรบ. ถอดถอน 
 
 
ระหวางไมมีนายก= ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหนาทีข่องนายก
เทาที่จําเปน เปนการช่ัวคราว  
จนกวา **นายกซึ่งไดรับเลือกต้ังใหม จะเขารับหนาที ่
… เม่ือมีขอสงสัยความเปนนายกสิ้นสดุตาม 5,6= ให  
ผวจ.สอบสวนวินิจฉัยโดยเร็ว  
คําวินิจฉัย ผวจ.เปนที่สุด 

เหมือนกัน 

การพนจากตําแหนงของนายก อปท. 



 

        หนา  131 

       สงวนลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญตัิลิขสิทธ์ิ 

การพนจากตําแหนงของ รองนายก อปท. 

อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 
รองนายก อบต. 
1. นายก พนจากตําแหนง 
2. นายก มีคําสั่งใหพนจากตําแหนง 
3. ตาย 
4. ลาออก ยื่นหนังสือ นายก 
5. ขาดคุณสมบตั ิมีลักษณะตองหาม  58/1 
   (เหมือนหนา ผูมีสิทธิสมคัร นายก จบ มปลาย..) 
6. ฝาฝน64/2   3อยาง  ดํารง/รับเงินพิเศษ/ไดเสียตรงออม 
    1. ดํารงตําแหนง/ปฏิบัติหนาที่อ่ืนในสวนราช  
      หนวยรัฐ รัฐวิสาหกิจ เวนแตตําแหนงตาม กม 
    2. รับเงิน ประโยชนพิเศษจาก สวนราช/หนวยรัฐ     
       /รัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากทีห่นวยงานขางตน 
       ปฏิบัติกับบคุคลในธุรกิจการงานตามปกต ิ
    3. มีสวนไดเสีย ทางตรง / ทางออม 
       ในสัญญาท่ีอบตนั้น เปนคูสัญญา/ 
       ในกิจการท่ีทําใหแกอบตน้ัน/จะกระทํา 
      แตไมใหใชกับกรณีไดรบั  
      1.เบี้ยหวัด/บําเหน็จบํานาญ/เงินปพระบรมวงศา 
        นุวงศ/เงินอื่นลักษณะเดียวกัน และ 
      2. เงินตอบแทนคาเบี้ยประชุม 
      3. เงินอื่นจากเปน กรรมาธิการของรัฐสภา/สส/สว/ 
         สภาอบต/ สภาทองถ่ินอ่ืน/กรรมการที่กมใหเปน 
         โดยตําแหนง 
7. ถูกจําคุก โดยคพษ.ถึงที่สุดใหจําคกุ 
8. นอ. รายงาน ผวจ. สั่งใหพน (คําสั่ง ผวจ. เปนที่สุด) 
   ฝาฝน/ละเลย/มิชอบ นอ.สอบ+ผวจ.อาจสอบเพิ่ม92 
 
… เมื่อมีขอสงสัยความเปนรองนายกสิ้นสุดตาม 5,6 
  = ให นอ.สอบสวนวินิจฉัยโดยเร็ว  
     คําวินิจฉัย นอ.เปนที่สุด 

รองนายก เทศมนตรี 
1. นายก พนจากตําแหนง 
2. นายก มีคําสั่งใหพนจากตําแหนง 
3. ตาย 
4. ลาออก ยื่นหนังสือ นายก 
5. ขาดคุณสมบติั มีลักษณะตองหาม  48นว 
   (เหมือนหนา ผูมีสิทธิสมัคร นายก จบ ปตร.ี.) 
6. ฝาฝน48จตุทศ      3อยาง  
    ดํารง/รับเงินพิเศษ/ไดเสียตรงออม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ถูกจําคุก โดยคพษ.ถึงที่สุดใหจําคกุ 
8. ผวจ. รายงาน รมท. สั่งใหพน (คาํสั่ง รมท. เปนที่สุด) 
   ฝาฝน/ละเลย/เสื่อมเสีย ผวจเสนอความเห็นพรอม 
   หลักฐาน 73 
… เมื่อมีขอสงสัยความเปนรองนายกส้ินสดุตาม 5,6  
= ให ผวจ.สอบสวนวินิจฉัยโดยเร็ว  
    คําวินิจฉัย ผวจ.เปนที่สุด 

รองนายก อบจ 
1. นายก พนจากตําแหนง 
2. นายก มีคําสั่งใหพนจากตําแหนง 
3. ตาย 
4. ลาออก ยื่นหนังสือ นายก 
5. ขาดคุณสมบติั มีลักษณะตองหาม  35/1 
   (เหมือนหนา ผูมีสิทธิสมคัร นายก จบ ปตรี..) 
6. ฝาฝน 44/3         3อยาง 
     ดํารง/รับเงนิพิเศษ/ไดเสียตรงออม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ถูกจําคุก โดยคพษ.ถึงที่สุดใหจําคกุ 
8. ผวจ. รายงาน รมท. สั่งใหพน (คาํสั่ง รมท. เปนที่สุด) 
   ฝาฝน/ละเลย ผวจ.สอบ + เสนอรมท.ไมตองสอบเพิ่ม  
   ใชแคดุลยพินิจสั่งพน79 
… เมื่อมีขอสงสัยความเปนรองนายกสิ้นสดุตาม 5,6 
 = ให ผวจ.สอบสวนวินิจฉัยโดยเร็ว   
     คําวินิจฉัย ผวจ.เปนที่สุด 

รองนายก พัท 
1. นายก พนจากตําแหนง 
2. นายก มีคําสั่งใหพนจากตําแหนง 
3. ตาย 
4. ลาออก ยื่นหนังสือ นายก 
5. ขาดคุณสมบตั ิมีลักษณะตองหาม 47 
  1. สัญชาตไิทยโดยการเกิด 
  2. อายุไมต่ํากวา30ปบรบิูรณ ในวนัเลือกตั้ง 
  3. จบไมต่ํากวาปาตร/ีเทียบเทา  
   **ไมตองมีช่ือในพัท/เสียภาษีใหพัท ตางกับนายก1ขอ 
  4. ลักษณะตองหาม13ขอ เหมือนนายกพัท 
 
6. ฝาฝน ม.49 เหมือนนายกพัท 
     1. ดํารงตําแหนง/ปฏิบัตหินาที่อ่ืน  
        ในการพาณิชยของพัท หรือ บริษัททีพ่ัทถือหุน  
        เวนแต ตําแหนงที่ตองดํารงตาม กม. 
     2. มีสวนไดเสีย ทางตรง / ทางออม 
         ใน สัญญาที่ทํากับพัท / การพาณิชยของพัท/ 
            บริษัททีพ่ัทถือหุน 
 
 
 
 
 
 
 
… เมื่อมีขอสงสัยความเปนนายกสิ้นสดุตาม 5,6 
= ให ผวจ.สอบสวนวินิจฉัยโดยเร็ว  
   คําวินิจฉัย ผวจ.เปนท่ีสดุ 

เหมือนกัน 

การพนจากตําแหนงของ รองนายก อปท. 
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การพนจากตําแหนงของ ที่ปรึกษานายก เลขานุการนายก  ผูชวยเลขานุการนายก 

อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 
เลขานุการนายกอบต 
1. นายก พนจากตําแหนง 
2. นายก มคีําสั่งใหพนจากตําแหนง 
3. ตาย 
4. ลาออก ย่ืนหนังสอื นายก 
   **ไมมี ขาดคณุสมบัต ิมีลกัษณะตองหาม 
    (ไมมกีรณ ีผูมีสิทธิสมัคร นายก จบ ม.ปลาย..) 
6. ฝาฝน64/2 3อยาง ดํารง/รับเงินพิเศษ/ไดเสียตรง 
    โดยออม 
    1. ดํารงตําแหนง/ปฏิบัติหนาที่อื่นในสวนราช 
       หนวยรัฐ รัฐวิสาหกิจ เวนแตตําแหนงตาม กม 
   2. รับเงนิ ประโยชนพิเศษจาก สวนราช/หนวยรัฐ 
      /รัฐวิสาหกิจ นอกเหนอืจากหนวยงานขางตน 
     ปฏบิัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกต ิ
  3. มีสวนไดเสีย ทางตรง / ทางออมในสญัญาที่อบตน้ัน 
     เปนคูสัญญา/ในกิจการท่ีทําใหแกอบต.นั้นจะกระทํา 
     แตไมใหใชกับกรณไีดรับ 
     1.เบ้ียหวัด/บําเหน็จบํานาญ/เงินปพระบรมวงศานุวงศ/ 
       เงินอื่นลักษณะเดียวกัน และ 
     2. เงินตอบแทนคาเบี้ยประชุม 
     3. เงินอื่นจากเปน กรรมาธิการของรัฐสภา/สส/สว/ 
        สภาอบต./ สภาทองถ่ินอื่น/กรรมการที่กมใหเปน 
        โดยตําแหนง 
7. ถูกจําคุก โดยคพษ.ถึงที่สดุใหจําคุก 
… เมื่อมีขอสงสัยความเปน เลขานุการนายก อบต.สิ้นสดุ 
= ให นอ.สอบสวนวินิจฉัยโดยเร็ว 
   คําวินิจฉัย นอ.เปนท่ีสุด 

 

ที่ปรึกษานายกและเลขานกุารนายก 
1. นายก พนจากตําแหนง 
2. นายก มคํีาสั่งใหพนจากตําแหนง 
3. ตาย 
4. ลาออก ยื่นหนังสอื นายก 
   **ไมมี ขาดคณุสมบัติ มีลักษณะตองหาม 
   (ไมมกีรณ ีผูมีสิทธิสมัคร นายก จบ ป.ตรี..) 
6. ฝาฝน 48จตุทศ 3อยาง ดํารง/รบัเงินพิเศษ/ไดเสียตรงออม 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ถูกจําคุก โดยคพษถึงที่สุดใหจําคกุ 
… เมื่อมีขอสงสัยความเปนท่ีปรึกษานายกเทศและ 
เลขานุการนายกเทศสิ้นสดุตาม 6 
 = ให ผวจ.สอบสวนวนิิจฉัยโดยเร็ว 
   คําวินิจฉัย ผวจ.เปนท่ีสุด 

 

เลขานุการนายกและท่ีปรึกษานายก 
1. นายก พนจากตําแหนง 
2. นายก มคํีาสั่งใหพนจากตําแหนง 
3. ตาย 
4. ลาออก ยื่นหนังสอื นายก 
   **ไมมี ขาดคณุสมบัต ิมีลักษณะตองหาม 
    (ไมมกีรณ ีผูมีสิทธิสมัคร นายก จบ ป.ตรี..) 
6. ฝาฝน 44/3 ดํารง/รับเงนิพิเศษ/ไดเสียตรงออม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ถูกจําคุก โดยคพษถึงที่สุดใหจําคุก 
… เมื่อมีขอสงสัยความเปนเลขานุการนายกและ 
   ที่ปรึกษานายกสิ้นสดุตาม 6  
= ให ผวจ.สอบสวนวินิจฉัยโดยเร็ว 
   คําวินิจฉัย ผวจ.เปนท่ีสุด 

 

เลขานุการนายก ผูชวยเลขานุการนายก 
ประธานท่ีปรึกษาหรือที่ปรึกษา 
**ตองไมใชสมาชกิสภา 
1. นายก พนจากตําแหนง 
2. นายก มีคําสั่งใหพนจากตําแหนง 
3. ตาย 
4. ลาออก ยืน่หนังสอื นายก 

เหมือนกัน 
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รายได 

    สภาตําบล 
สภาตําบล 
1. รายไดซึ่งอบจ.จัดสรรให. ตามหลักเกณฑทีก่ทกําหนด ดังนี ้
     1. ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย อากรการฆาสตัวและผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตวที่จัดเก็บไดในตําบลน้ัน 
     2. คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรบั ทีก่มกําหนด ที่จัดเก็บไดในตําบลน้ัน 
     3. คาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกมการพนัน ที่เก็บเพ่ิมขึน้ตามขอบัญญัติจังหวัด ในเขตตําบลน้ัน 
     4. ภาษีมูลคาเพ่ิม และ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ที ่อบจ. ไดรับจัดสรร 
     5. ภาษีสุรา และ ภาษีสรรพสามิที ่อบจ. ไดรับจัดสรร 
     6. ภาษ ีและ คาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน ที่ อบจ. ไดรับจัดสรร 
  
2.  ทุกปงบประมาณใหรัฐบาลจัดสรรเงิน ใหสภาตําบลเปนเงินอุดหนนุ 
  
3.  สภาตําบล อาจมีรายได ดังนี ้
     1. รายไดจากทรัพยสินของสภาตําบล 
     2. รายไดจากสาธารณูปโภคของสภาตําบล 
     3. เงินและทรัพยสินอื่นท่ีมีผูอุทศิให 
     4. เงินอุดหนุนและรายไดอ่ืน 
        ตามที่รัฐบาล/หนวยงานรัฐจัดสรรให 
     5. รายไดอื่นตาม กม. 
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รายได 

   อบต. 
อบต. 
1. ในเขต อบต.ใด เมือ่มีการจัดเก็บ 4 อยางน้ี ตามกม.วาดวยการน้ัน = ใหเปนรายไดของ อบต. น้ัน 
        1. ภาษีบํารุงทองท่ี            2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน              3. ภาษีปาย  
        4. อากรการฆาสัตวและคาธรรมเนียมรวมถึง ผลประโยชนอืน่อันเกิดจากการฆาสตัว  
2. การจัดเก็บ 1.ภาษีบํารงุทองท่ี 2.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ของอบต.  
    นายก อบต. มอีํานาจหนาที่เชนเดียวกับ “นายกเทศมนตร ีตามกม.วาดวยภาษีบํารุงทองท่ี/ 
    กฎหมายวาดวยภาษีโรงเรอืนและที่ดินเวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น”   
3. อบต. อาจมอบอํานาจหนาที่ให หนวยงานอื่นของรัฐ ดําเนินการแทนได  
     โดยหักคาใชจายตามกฎกระทรวงกําหนดได เมือ่หักคาใชจายแลวใหสงมอบที่เหลอืใหอบต.  
     ม.81 “อบต. จะมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหนาที่จดัเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม เรียกเก็บภาษี   
     อากรหรือคาธรรมเนียมเพ่ืออบต.ก็ได ในกรณีเชนนี้เม่ือไดหักคาใชจายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแลว  
     ใหกระทรวง ทบวง กรมนั้นสงมอบใหแกองคการบริหารสวนตําบล” 
  
4.  ภาษ ีและ คาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน จัดเก็บไดในจังหวัดใด = ใหจัดสรรใหอบต.ตาม กม. 
 
5.  อบต. อาจมีรายได ดังนี ้
    1. รายไดจากทรัพยสินของอบตใ                               2. รายไดจากสาธารณูปโภคของอบต 
    3 รายไดจากกิจการเก่ียวกับการพาณิชยของอบต. 
    4. คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามที่จะมีกฎหมายกําหนดไว 
    5. เงนิและทรัพยสินอื่นท่ีมีผูอุทิศให                          6. รายไดอื่นตามที่รัฐบาล/หนวยงานรัฐจัดสรรให 
    7. เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล                                      8. รายไดอื่นตาม กม. 
 
***อบต. กูเงินจาก กระทรวง/ทบวง/กรม/องคการ/นิติบุคคลตางๆ ได  
     แตตอง = ไดรับอนญุาตจาก สภา + เปนไปตามระเบียบ มท. 
 
6.  รายได อบต. ไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี     =    โดยตราเปนพรฎ. ตามปรัษฎากร 

7. อบต. มีอํานาจออกขอบัญญัตเิก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นไมเกนิรอยละ10  
  ของประเภทใดประเภทหนึ่ง/ทุกประเภท ดังน้ี 
  1. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ซ่ึงสถานประกอบการต้ังอยูในอบต.ตามปรัษฎากร 
  2. คาธรรมเนียมใบอนญุาตขายสุรา ซึ่งรานขายสุราตั้งอยูในอบต.ตามกฎหมายวาดวยสุรา 
  3. คาธรรมเนียมใบอนญุาตในการเลนการพนัน ซึ่งสถานที่เลนการพนันอยูในอบต.ตาม กม.การพนัน 
     การเสียภาษอีากรและคาธรรมเนียมนี้กรณีนี้ เศษของ 1 บาทใหปดทิ้ง 
     ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี ้ใหถือเปนภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามกม.การพนัน 
 
8. อบต. มีอํานาจออก ขอบัญญัตอิบต.เพ่ือเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมVAT 
   เพิ่มขึ้นจากทีเ่ก็บตามป.รัษฎากร 
    1. ป.รัษฎากรเรียกเก็บVATอัตรารอยละ0 = อบต.เก็บใน อัตรารอยละ0 
    2. ป.รัษฎากรเรียกเก็บVATอัตราอื่น        = อบต.เก็บ1ใน9 ของVATที่เก็บตาม ป.รัษฎากร 
         VATทีอ่บต. เก็บเพิ่มขึ้นนี้  = ใหถอืเปนVATตาม ป.รัษฎากร 
 
9.รายไดจาก 5 อยางน้ี เก็บในอบต.ใด = เปนรายได อบต. นั้น 
  1.คาธรรมเนียม ตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล  
  2.เงินอากร  
  3.ประทานบัตรใบอนุญาตและอาชญาบตัรตามกฎหมายวาดวยการประมง  
  4.คาภาคหลวง  คาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม  
  5.คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตาม ป.ท่ีดิน 
 
10.ในเขต อบต.ใด  มีการเก็บ 
    1.คาภาคหลวงแร     ตามกม.แร  
    2.คาภาคหลวงปโตร  ตามกม.ปโตร   
      ใหจดัสรรใหแกอบตนั้น ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
11.ในเขตอบต.ใด  มีการเก็บเงิน ตาม กม.อุทยานแหงชาต ิ 
     ใหแบง เงนินั้นใหแกอบต.นั้น ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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รายได 

    เทศบาล 
1.  เทศบาล อาจมีรายได ดังนี ้
   1. ภาษีอากร ตามกม. 
   2. คาธรรมเนียม/คาใบอนุญาต/คาปรับ ตาม กม. 
   3. รายได จากทรัพยสิน ของเทศบาล 
   4. รายได จาก สาธารณูปโภค และ เทศพาณิชย 
   5. พันธบัตร/เงินกู ตามกม. 
   6. เงินกูจาก กระทรวง/ทบวง/กรม องคการ/นิติบุคคลตาง ๆ 
       โดยเทศบาลจะกูเงินกรณีนีไ้ด เมื่อ  
          1. สภาเทศบาลอนุญาต และ  +  2. ไดรับอนุมัต ิจาก รมท. 
 
   7. เงินอุดหนุน จากรัฐบาล/อบจ. 
   8. เงินและทรัพยสินอยางอื่นที่มีผูอุทิศให 
   9. รายไดอื่น ตาม กม. 
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รายได 

    อบจ. 
1.  พื้นที่เขตจังหวัด ทีอ่ยูนอกเขตราชการสวนทองถิ่นอื่น  
    ใหอบจ.จัดเก็บ 4 อยางเปนรายไดของอบจ.ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
    และใหอบจ.จัดสรรใหสภาตําบลตามระเบียบทีม่ท.กําหนด 
     1. ภาษีบํารุงทองที่           2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                3. ภาษีปาย  
     4. อากรการฆาสัตวและผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตว  
 
2.  ภาษ ีและ คาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน จัดเก็บไดในจังหวัดใด  
    = จัดสรรใหอบจ. ตามหลักเกณฑวิธีการท่ีกมน้ันบัญญติัไว 
 
3.  ในเขต อบจ.ใด มีการจัดเก็บ 
    1.คาภาคหลวง แรตามกม.วาดวยแร และ 
    2.คาภาคหลวง ปโตรเลียมตาม กม.วาดวยปโตรเลียม  = จัดสรรใหอบจ. ตามกฎกระทรวง 
 
4.  ภาษีมลูคาเพิ่มVAT ที่จัดเก็บตาม ป.รัษฎากร จัดเก็บไดในจังหวัดใด  
    = สงมอบใหอบจ. รอยละ5 ของภาษีท่ีจัดเก็บได 
  
5.  อบจ.มีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีบํารุงอบจจากการคาในเขตจังหวัด 
   1. น้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน  
   2. น้ํามันดีเซลและน้ํามันท่ีคลายกัน = จัดเก็บเพ่ิมขึ้นได ลติรละไมเกิน10สตางค สําหรับน้ํามัน 
   3. กาซปโตรเลียมท่ีใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต  
      = จัดเก็บเพิ่มขึ้นได กโิลกรัมละไมเกิน10สตางค สําหรับกาซปโตรเลียม 
   4. ยาสูบ =  จัดเก็บเพ่ิมขึ้นได มวนละไมเกิน10สตางค ราคาจําหนายที่เพ่ิมขึ้นขางขางตน 
     = ไมเปนการตองหาม ตามกมกําหนดราคาสินคาและปองกันผกูขาด 
  
6.  อบจ.มีอํานาจออกขอบัญญัติเรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุง อบจ.  
   จากผูพักในโรงแรม ตาม กม.โรงแรม = ตามหลักเกณฑในกฎกระทรวง 
 
7.  อบจ.อาจออกขอบัญญัติเก็บคาธรรมเนียม 
    จากผูใช/ไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะท่ีอบจ.จัดใหม ี= ตามระเบียบ มท. 

8.  อบจ. มอีํานาจออก ขอบญัญัติเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นไมเกนิรอยละ10  
   ของประเภทใดประเภทหนึ่ง/ทุกประเภท 
   ในพ้ืนทีเ่ขตจังหวัดท่ีอยูนอกเขตราชการสวนทองถ่ินอื่น ดังน้ี 
   1. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามป.รษัฎากร 
   2. คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ตามกม.ดวยสุรา 
   3. คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนัน ตามกมการพนัน การเสียภาษีอากรนี้ เศษของ 1 บาทใหปดทิ้ง 
       ภาษีอากรและคาธรรมเนียมกรณน้ีี = ถือเปนภาษอีากรและคาธรรมเนียม ตามกม.วาดวยการนั้น 
 
9.  อบจ. มอีํานาจออก ขอบญัญัติเพื่อเก็บภาษีมูลคาเพิ่มVATเพ่ิมขึน้จากทีเ่ก็บตามปรัษฎากร 
    ในพื้นท่ีเขตจังหวดัที่อยูนอกเขตราชการสวนทองถิ่นอื่น  
      1 ป.รัษฎากรเรียกเก็บVATอัตรารอยละ0   = อบจ.เก็บใน อตัรารอยละ0 
      2 ป.รัษฎากรเรียกเก็บVATอัตราอื่น         = อบจ.เก็บ1ใน9 ของVATที่เก็บตามปรัษฎากร 
         VATท่ีอบจ เก็บเพิ่มข้ึนนี้  = ใหถอืเปนVATตามป.รัษฎากร 
 
10.  กิจการใด กม. ใหเทศบาลทาํ + อยู ในพ้ืนที่เขตจังหวดัที่อยูนอกเขตราชการสวนทองถิ่นอื่น  
     = 1. ใหอบจ.เปน พนักงานจนท. ทําตาม กม. 
        2. คาธรรมเนียม /คาใบอนุญาต /คาปรับ เน่ืองในกิจการน้ัน เปนรายได อบจ. 
  
11. อบจ. อาจมีรายได ดังนี ้
    1. ภาษอีากร ตามกม                               2. คาธรรมเนียม/คาใบอนญุาต/คาปรับ ตาม กม. 
    3. รายได จากทรัพยสิน      ของ อบจ.          4. รายได จากสาธารณูปโภค  ของ อบจ. 
    5. รายได จากการพาณิชย   ของ อบจ.          6. พันธบัตร/เงินกู ตามกม. 
    7. เงินกูจาก กระทรวง/ทบวง/กรม/องคการ/นิติบุคคลตางๆ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก รมท. 
    8. เงินอุดหนุน/รายไดอื่น ที่รัฐบาล/หนวยงานรัฐ จัดสรรให 
    9. เงินและทรัพยสินอยางอ่ืนทีมี่ผูอุทิศให 
    10. รายไดอื่น ท่ี กม. ใหเปนของ อบจ. 
 
11.  ทุกปงบประมาณ ใหรัฐบาลจัดสรรเงินให อบจ. เปนเงินอุดหนุน 
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รายได 

    เมืองพัทยา 
1.  ใหพัทยาจัดเก็บ 4 อยางน้ี เปนรายได ตามกม.วาดวยการน้ัน 
     1.ภาษีบํารุงทองท่ี     2.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      3.ภาษีปาย       
     4.อากรการฆาสัตวและคาธรรมเนียม รวมถึง ผลประโยชนอื่นอนัเกิดจากการฆาสัตว ในเขตเมืองพัทยา 
 
2.  กิจการใดมี กม.  1. มอบหนาที่ให เทศบาล/นายกเทศมนตรี เปน จนท.ดําเนินการ หรือ  
                         2. แบงรายไดใหเทศบาล   และ กิจการนั้น อยูในเขตเมืองพัท  
            = ให 1. เมืองพัท/นายกเมืองพัท เปน จนท.ดําเนินการ หรือ 
                   2. เมืองพัท ไดรับสวนแบงรายได ตามกม.นั้น  
                   3. คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต  คาปรับ เน่ืองในกิจการน้ัน = ใหเปนรายไดเมืองพัท 
  
3.  เมอืงพัท มีอํานาจออก ขอบัญญัติเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ10  
     ของประเภทใดประเภทหนึ่ง/ทุกประเภท ดังนี ้
      1. ภาษีธุรกิจเฉพาะ    ซึง่สถานประกอบการอยูในเขตเมืองพัท                  ตาม ป.รัษฎากร  
      2. คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา    ซึ่งรานขายสุราอยูในเขตเมืองพัท       ตาม กม.สุรา  
      3. คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนัน  ซึ่งสถานที่เลนการพนันอยูในเขตเมืองพัท ตาม กม.พนัน  
            การเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมกรณนีี ้เศษของ 1 บาท = ใหปดทิ้ง 
            ภาษีอากรและคาธรรมเนียมกรณนีี้ = เปนภาษีอากรและคาธรรมเนียม ตามกม. นั้น 
  
4.  เมอืงพัท มีอํานาจออก ขอบัญญัติเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมVATเพิ่มขึ้นจากทีเ่ก็บ ตามป.รัษฎากร 
      1. ป.รัษฎากรเรียกเก็บVATอัตรารอยละ0 = เมืองพัทเก็บ อัตรารอยละ0 
      2. ป.รัษฎากรเรียกเก็บVATอัตราอื่น       = เมืองพัทเก็บ1 ใน 9 ของVAT  ท่ีเก็บ ตามป.รัษฎากร 
                    VATที่เมืองพัท เก็บเพิ่มขึ้นนี้  = ใหถือเปนVATตาม.ปรัษฎากร 
 
5.  เมือ่เมืองพัท ออกขอบญัญัติ เก็บ 
  1. ภาษธุีรกิจเฉพาะตามมาตรา หรือ  2 ภาษีมูลคาเพิ่มVATเพ่ิมขึน้จากทีเ่ก็บ ตามป.รัษฎากร แลว 
      = กรมสรรพากรมหีนาที่จัดเก็บภาษ ีใหเมอืงพัท 
 
6.  ภาษ ีและ คาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน จัดเก็บไดในจังหวัดชลบุรี  
    = จัดสรรใหเมืองพัท (ถือวาเมืองพัท=เปนเทศบาล) ตามหลักเกณฑวิธีการทีก่ม.นั้นบัญญัตไิว 

7.  ถา กม. กําหนดใหจัดสรร/แบงรายได  
    อันเกิดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาปรับ ใหเทศบาล/อปท.อื่น  
    = ใหเมืองพัท ไดรับสวนแบงรายไดนั้นดวย +  ถอืวาเมืองพัทยา เปน เทศบาล/อปท.อื่น  
 
8.  เมอืงพัท อาจมรีายไดอืน่  ดังน้ี 
    1. ภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาปรับ ตามกม.           2 รายไดจาก ทรัพยสิน         
    3. รายไดจาก สาธารณูปโภค                                               4. รายไดจาก การพาณิชย     
    5. รายไดจาก การจําหนายพันธบัตร ตอง 
              1. ไดรบัความเห็นชอบจาก มท.+ กระทรวงการคลัง รวมกัน  
              2. และ ตราเปนขอบญัญัติแลว 
    6. เงินกู ในประเทศ ตอง  
              1. ไดรบัความเห็นชอบจาก มท. อยางเดียว 
              2. และ ตราเปนขอบญัญัติแลว  
    7. เงินกู ตางประเทศ ตอง  
              1. ไดรบัความเห็นชอบจาก มท.+กระทรวงการคลัง รวมกันดวย 
              2. และ ตราเปนขอบญัญัติแลว  
    8. เงินอุดหนุน/รายไดอื่น   ที่รัฐบาล/หนวยงานรฐัจัดสรรให 
    9. เงินชวยเหลอื จาก ตปท./องคการตปท./องคการ รปท.  
              1. มเีงื่อนไข/ขอผูกพัน         = ไดรบัความเห็นชอบจาก มท.+กระทรวงการคลัง รวมกัน 
              2. ไมมีเงื่อนไข/ขอผูกพันใด   = รายงาน มท. ทราบอยางเดียว 
    10. เงินชวยเหลือ และ คาตอบแทน 
    11. เงิน และ ทรัพยสินอยางอ่ืน ท่ีมีผูอุทิศให 
    12. รายไดอื่น ที่ กม. ใหเปนของเมืองพัท 
  
9.  เงนิอุดหนุน เมืองพัท 
      1. การตั้ง งปม. เปนเงินอดุหนุนเมืองพัท = รัฐบาล ตองตั้งใหเมืองพัทยาโดยตรง   
          โดยคาํนึงถึง  1. ความเหมาะสมปริมาณงาน + 2. รายไดท่ีรัฐ ไดรับจากเมืองพัท 
      2. รมท. ออกระเบียบเพื่อกําหนดการใชจายเงินอุดหนุนได 
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สภาตาํบล / อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา 

 
สภาตําบล มีรายจาย 10 อยาง 
1. เงินเดือน 
2. คาจาง 
3. เงินคาตอบแทนอื่น ๆ 
4. คาใชสอย 
5. คาวัสด ุ
6. คาครุภัณฑ 
7. คาที่ดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสิน
อ่ืน ๆ 
8. คาสาธารณูปโภค 
9. เงินอุดหนุนหนวยงานอ่ืน 
10. รายจายอื่น (ตามขอผูกพัน/กม./ระเบียบมท.) 
  

อบต. มีรายจาย 10 อยาง 
1. เงินเดือน 
2. คาจาง 
3. เงินคาตอบแทนอื่น ๆ 
4. คาใชสอย 
5. คาวัสด ุ
6. คาครุภัณฑ 
7. คาที่ดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสิน
อ่ืน ๆ 
8. คาสาธารณูปโภค 
9. เงินอุดหนุนหนวยงานอ่ืน 
10. รายจายอื่น (ตามขอผูกพัน/กม./ระเบียบมท.) 
 
 

เทศบาล มีรายจาย 9 อยาง 
1. เงินเดือน 
2. คาจาง 
3. เงินคาตอบแทนอื่น ๆ 
4. คาใชสอย 
5. คาวัสด ุ
6. คาครุภัณฑ 
7. คาที่ดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินอ่ืน ๆ 
 

8. เงินอุดหนุน 
  การจายเงิน อุดหนุน/ลงทุน เทศบาลจะกระทําไดเมื่อ 
   1. สภาเทศบาล ใหความเห็นชอบจาก และ 
   2. ผวจ. อนุมัติ 
 

9. รายจายอ่ืน (ตามขอผูกพัน/กม./ระเบียบมท.) 

      ถาเงินกูถึงกําหนดชําระ = เทศบาลตองชําระเงินกู 
                               จากทรัพยสินของเทศบาล 
                                แมไมไดตั้งงบรายจายประเภทน้ีไว 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบจ. มีรายจาย 9 อยาง 
1. เงินเดือน 
2. คาจาง 
3. เงินคาตอบแทนอ่ืน ๆ 
4. คาใชสอย 
5. คาวัสด ุ
6. คาครุภัณฑ 
7. คาที่ดิน สิ่งกอสราง ทรัพยสินอื่น ๆ 
 

8. เงินอุดหนุน 
9. รายจายอื่น (ตามขอผูกพัน/กม/ระเบียบมท.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรา 91  เมืองพัทยาอาจมีรายจายดังตอไปน้ี 
1. เงินเดือน 
2. คาจาง 
3. เงินคาตอบแทนอ่ืน ๆ 
4. คาใชสอย 
5. คาวัสด ุ
6. คาครุภัณฑ 
7. คาที่ดิน สิ่งกอสราง …… 
 
8. เงินอุดหนุน 
9. รายจาย (ตามขอผูกพัน/กม./ขอบัญญัต)ิ 
 
การจายเงิน ของเมืองพัท  
หลัก = เปนไปตามท่ีอนุญาตไว ในขอบัญญัติงบประมาณ  
          รายจายประจําป/ รายจายเพ่ิมเติม 
ขอยกเวน=การจายเงิน ที่มิไดอนุญาตไวในขอบัญญัตงิบขางตน 
               ทําได หาก ฉุกเฉินจําเปนเพื่อ 
                 1 รักษาประโยชนเมืองพัทยา  
                 2 การปองกันภัยพิบัติสาธารณะ  
                 3 รักษาความสงบเรียบรอย  
โดยนายก สั่งจายจากเงินสะสม  
แลว 1. รายงานสภาในการประชุมครั้งแรก หลังจากการสั่งจาย 
      2. ตั้งงบรายจายชดใชเงินสะสม 
(การจายเงินสะสม/ตั้งงบรายจายชดใชเงินสะสม=ตามระเบียบ มท. ) 
 
งบรายจายท่ีตั้งไวเพ่ือการใด  
หลัก = โอนไป เพ่ือใชจายการอื่น ไมได  
เวนแต = มีขอบัญญัติใหโอนได 

รายจาย 



 

        หนา  139 

       สงวนลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ ์

หนาที่  

   สภาตําบล 
สภาตําบล มีอํานาจหนาท่ีตองทํา 3 อยาง 
       1. พัฒนาตําบลตาม แผนงานโครงการ งปม. ของสภาตําบล 
       2. เสนอแนะสวนราชการ ในการบริหาร ราชการและพัฒนาตําบล  
       3. ปฏิบัติหนาที่ คกก.ตําบล ตาม กม.ลักษณะปกครองทองที่ + หนาที่อื่นตามที่กม. 
  
สภาตําบล อาจดําเนินกิจการ ในตําบล 6 อยาง 
       1. ใหมีน้ํา เพื่ออุปโภค บริโภค เกษตร 
       2. ใหมีบํารุงรักษา ทางนํ้า ทางบก 
       3. ใหมีรักษา ทางระบายน้ํา  รักษาความสะอาด  ถนน  ทางน้ํา  ทางเดิน    ที่สาธารณะ  กําจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
       4. คุมครองดูแลบํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
       5. บํารุงสงเสริม การประกอบอาชีพของราษฎร 
       6. สงเสริมการพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุผูพิการ 

 



 

        หนา  140 

       สงวนลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญตัิลิขสิทธ์ิ 

หนาที่ 

   เทศบาลตําบล 
ทต. มหีนาทีต่องทําในเขต 9 อยาง        ม.50 

  1. รักษาความสงบเรียบรอยของ ประชาชน 

  2. ใหมีบํารุง ทางบก ทางน้ํา 

  3. รักษาความสะอาด ถนน  ทางเดิน ที่สาธารณะ      

      กําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล 

  4. ปองกันและระงับโรคติดตอ 

  5. ใหมีเคร่ืองใชในการดับเพลิง 

  6. ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 

  7. สงเสริมการพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอาย ุผูพิการ 

  8. บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน     

      วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

  9. หนาที่อื่นตามกม 

 
สูตรทอง  หนาท่ี ทต. 
       1. เรียบรอยชน   2. มรีุง ทางบกน้ํา        3. สะอาด (ถนน ทางเดิน ที่สาธา มูลฝอยปฏิกูล)      
       4. ปองโรค        5. เคร่ืองเพลิง             6. ราษเรยีน 
       7. สง พัฒ เด็กญสูงพิการ                     8. บํารุงศลีวัฒ                    9. อ่ืน 

 

ทต. อาจจัดทํากิจการ ในเขต 9อยาง        ม.51 

1. ใหมีนํ้าสะอาดหรอืการประปา 

2. ใหมีโรงฆาสัตว 

3. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 

4. ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 

5. บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 

6.ใหมีและบํารุง สถานที่พิทักษรักษาคนเจ็บไข 

7. ใหมีและบํารุง การไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 

8. ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 

9. เทศพาณิชย 

 

ตองแยกหนาที่ท่ี “ตองทํา” กับ “อาจทํา” ใหได  :  เทคนิคคือจําเฉพาะหนาทีต่องทํา 



 

        หนา  141 

       สงวนลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ ์

หนาที่ 

   เทศบาลเมือง 
ทม. มีหนาทีต่องทําในเขต 8 อยาง       ม.53 

1. กิจการ ม.50  = ซึ่ง ทต.ตองทํา 9 อยาง 

      สูตรทอง  หนาท่ี ทต. 
       1. เรียบรอยชน   2. มีรุง ทางบกน้ํา        3. สะอาด (ถนน ทางเดิน ที่สาธา มูลฝอยปฏกูิล)      
       4. ปองโรค        5. เคร่ืองเพลิง             6. ราษเรียน 
       7. สง พัฒ เด็กญสูงพิการ                     8. บํารุงศลีวัฒ                    9. อื่น 

2. ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 

3. ใหมีโรงฆาสัตว 

4. ใหมีบํารุง สถานที่พิทักษและรักษาคนเจ็บไข 

5. ใหมีบํารุง ทางระบายนํ้า 

6. ใหมีบํารุง สวมสาธารณะ 

7. ใหมีบํารุง การไฟฟา แสงสวางโดยวิธีอ่ืน 

8. ใหมีดําเนิน โรงรับจํานํา สถานสินเช่ือทองถ่ิน 
 

*** ออกสอบภาค ก ทองถ่ิน ป 2560 

ทม. อาจจัดทํากจิการ ในเขต  12 อยาง            ม.54 
 
1. ใหมี ตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม 

2. ใหมี สุสาน ฌาปนสถาน 

3. บํารุงสงเสริม ทํามาหากินของราษฎร 

4. ใหมีบํารุง สงเคราะหมารดา เด็ก 

5. ใหมีบํารุงโรงพยาบาล    

6. ใหมี สาธารณูปการ 

7. ทํากิจการจําเปนเพื่อ สาธารณสุข 

8. ตั้งบํารุง โรงเรียนอาชีว 

9. ใหมีบํารุง สถานท่ีกีฬา พละ 

10. ใหมีบํารงุ สวนสาธารณะ สวนสัตว ที่พักผอนหยอนใจ 

11. ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม รักษาอาดทองถ่ิน 

12. เทศพาณิชย 

 
ตองแยกหนาที่ท่ี “ตองทํา” กับ “อาจทํา” ใหได  :  เทคนิคคือจําเฉพาะหนาท่ีตองทํา 



 

        หนา  142 

       สงวนลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญตัิลิขสิทธ์ิ 

หนาที่ 

   เทศบาลนคร 
ทน. มีหนาทีต่องทําในเขต เขต 8 อยาง                 ม.56 

1. กิจการซึ่ง ทต. ตองทํา 9 อยาง   +   กิจการซ่ึง ทม.ตองทํา 8 อยาง 

2. ใหมีบํารุง  สงเคราะหมารดา เด็ก 

3. กิจการอื่นซึ่งจําเปน เพ่ือสาธารณสุข 

4. ควบคุม สุขลักษณะอนามัย รานจําหนายอาหาร    

  โรงมหรสพ สถานบรกิารอ่ืน 

5. จัดการ ที่อยูอาศยั ปรับปรุงแหลงเสือ่มโทรม 

6. จัดใหมแีละควบคุม ตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม ทีจ่อดรถ 

7. วางผังเมอืงและควบคุม การกอสราง 

8. สงเสริมกจิการ การทองเทีย่ว 

 

ทน. อาจทํากิจการอื่นๆ  ซึ่ง ทม.อาจทํา   12 อยาง 

1. ใหม ีตลาด ทาเทยีบเรือ ทาขาม 

2. ใหม ีสุสาน ฌาปนสถาน 

3. บํารุงสงเสริม ทํามาหากินของราษฎร 

4. ใหมีบํารุง สงเคราะหมารดา เด็ก 

5. ใหมีบํารุงโรงพยาบาล    

6. ใหม ีสาธารณูปการ 

7. ทํากิจการจําเปนเพ่ือ สาธารณสุข 

8. ตั้งบํารุง โรงเรียนอาชีวะ 

9. ใหมีบํารุง สถานทีก่ฬีา พละ 

10. ใหมีบํารุง สวนสาธารณะ สวนสัตว ที่พักผอนหยอนใจ 

11. ปรับปรุงแหลงเสือ่มโทรม รกัษาอาดทองถ่ิน 

12. เทศพาณิชย 

ตองแยกหนาท่ีท่ี “ตองทํา” กับ “อาจทํา” ใหได  :  เทคนิคคือจําเฉพาะหนาทีต่องทํา 
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       สงวนลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญตัิลิขสิทธ์ิ 

หนาที่  

   อบจ. 
มีอํานาจหนาที ่ดําเนินกิจการในเขต อบจ. 10 อยาง                ม.45 

 

1. ตราขอบัญญัต ิโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย 
2. จัดทําแผนพัฒนาอบจ. + และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่ครม.กําหนด 
3. สนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น กับ สภาตําบล และ ราชการสวนทองถิ่นอ่ืน  
4. ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที ่กับ สภาตําบล และ ราชการสวนทองถิ่นอืน่ 
5. แบงสรรเงิน ซึ่งตามกฎหมายจะตองแบง ใหแกสภาตําบล และ ราชการสวนทองถิ่นอ่ืน 
6. มอีํานาจหนาที่จังหวัด เฉพาะในเขตสภาตําบล  
7. คุมครอง ดูแล บํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 
8. บํารุงรักษา ศลิปะ จารีต ประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีทองถ่ิน 
9. ทํากิจการ  ซึ่งมีลักษณะ   1. เปนอํานาจหนาที ่ทองถิ่นอื่นท่ีอยูในเขต อบจ.    +     
                                   2. กิจการนั้น ควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมดําเนินการ หรือ ใหอบจ.จัดทํา (กฎกระทรวง) 
10. กิจการอ่ืนทีเ่ปนอํานาจหนาที่อบจ.ตามพรบ.นี/้กฎหมายอื่น 
 
          อํานาจหนาที่ใดเปนของราชการสวนกลาง/ภูมิภาค = มอบให อบจ. ปฏบิัติได  แตตองกําหนดใน กฎกระทรวง 
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หนาที่ 

   เมืองพัทยา 
มีอํานาจหนาท่ี ดําเนินกิจการในเขต เมืองพัทยา  14 อยาง                ม.62 

 

1. รักษาความสงบเรียบรอย 
2. สงเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ 
3. คุมครองดูแลรักษา ทรัพยสิน อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
4. วางผังเมือง ควบคุมการกอสราง 
5. จัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย และปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม 
6. จัดการ จราจร 
7. รักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยบานเมือง 
8. กําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสีย 
9. ใหมี น้ําสะอาด/การประปา 
10. ใหมี การควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ที่จอดรถ 
11. ควบคุม อนามัย ความปลอดภัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพสถานบริการอ่ืน 
12. ควบคุมและสงเสริม กิจการทองเที่ยว 
13. บํารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมอันดีทองถิ่น 

14. อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายของ                        /เมืองพัทยา  เทศบาลนคร 
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  เจาะจุดขอสอบเกาภาษาไทย  2 สมัย  +  เฉลยละเอียด
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เนื้อหาตอไปนี้ เกี่ยวของกับขอสอบจริงท่ีเคยออกสอบ 
มีการแทรกขอสอบจริงไปดวย 

 
เรื่อง : คําและความหมาย 

1. คําที่มีความหมายเหมือนกัน  หมายถึง  คําท่ีเขียนตางกัน  ออกเสียงตางกัน  อยางเดียวที่
เหมือนกัน  คือ  ความหมาย  ในภาษาไทยจะเรียกคําชนิดน้ีวา  “คําไวพจน”  หรือ  “คําพองความหมาย”  

ประเด็นคําถามในขอสอบ 
1. ขอใดมีความหมายตางจากขออื่น 
2. ขอใดมีคําที่มีความหมายตางจากขออื่นปนอยู 
3. คําไวพจนในขอใดมีความหมายตางจากขออื่น 
4. ขอใดมีคําที่มีความหมายเหมือนกันทุกคํา 
5. ขอใดมีคําที่มีความหมาย แตกตาง จากคําอ่ืนปนอยูดวย 

ตัวอยางคําไวพจน   
1. “ชาง”  ไดแก คช  คชา  นาค  สาร  กุญชร  กรี  หัตถี  ไอยรา  วารณ     
2. “มา”  ไดแก อาชา  อาชาไนย  มโนมัย  หัย  แสะ  พาชี  สินธพ   

    อัศวะ   
3. “ลิง”  ไดแก วอก  วานร  กบิล  กระบี่  พานรินทร 
4. “ควาย”  ไดแก กาสร  กระบือ  มหิงสา 
5. “เสือ”  ไดแก พยัคฆ  พยัคฆา  ขาล  สมิง   
6. “ปา”  ไดแก ไพร  ไพรสัณฑ  พง  พนา  พนัส  วัน  ชัฏ  เถ่ือน  อารัญ 
7. “ดวงจันทร” ไดแก เดือน  แข  แถง  จันทร  ศศิธร  รัชนีกร  โสม  บุหลัน  
8. “ดวงอาทิตย” ไดแก ตะวัน  สุริยะ    สุริยา  ทินกร  ทิวากร  ทิพากร  ไถง  

    รพี       
9. “ภูเขา”  ไดแก พนม  บรรพต  สิงขร  คีรี  ไศล 
10. “น้ํา”  ไดแก คงคา  ชลาลัย  อาโป  นที  ธาร  สินธุ  สายชล  อุทก   

    ธารา 
11. “ทองฟา”  ไดแก นภา  อัมพร  ทิฆัมพร    เวหา  นภาลัย  โพยม   

    คคนานต  
12. “นก”  ไดแก วิหค  ปกษา  ปกษี  บุหรง  สกุณา  สุโนก  ทวิช  ทิชากร 
13. “ปลา”  ไดแก มัตสยา มัจฉา  มีน  มัจฉาชาต ิ
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14. “พระเจาแผนดิน”   ไดแก  ราชา  บดินทร  ขัตติยะ  ภูมี  ภูบดินทร  ภูบาล  นฤบดี  
15. “เทวดา”  ไดแก เทพ  เทวา  เทวัญ  แมน  เทวินทร  สุรารักษ 
16. “คน”  ไดแก นร  ชน  ประชา  มนุษย  มานพ 
17. “ผูหญิง”  ไดแก อรไท  กัลยา  นารี  วนิดา  สมร  บังอร   
18. “ดอกไม”  ไดแก บุษบา  บุษบง  บุปผา  ผกา  มาลี  บุหงา  สุมาลี 
19. “เมือง”  ไดแก บุรี  ธานี  พารา  นคเรศ  ประเทศ  นคร   
20. “แผนดิน”  ไดแก ปฐพี  ภูมิ  ภพ  ไผท  หลา  ธรณี  พสุธา  

 
 
 

ตัวอยางขอสอบ 
1. ขอใดมีความหมายตางจากขออื่น  (ขอสอบเกา 2560) 

ก. สินธุ 
ข. สิงขร 
ค. ธารา 
ง. ชลาลัย 

ตอบ  ขอ  ข  เพราะ  สิงขร  หมายถึง  ภูเขา  สวนขออ่ืน  หมายถึง  น้ํา  เพียงแตใชตัว
หลอกที่ใชพยัญชนะตนตัวเดียวกัน  เพื่อหลอกคนทําใหสับสนเทานั้น  ดังน้ันถาพบลักษณะแบบนี้ให
จองไววาอาจเปนคําตอบ  แตระวัง  คําวา  “ชโลทร”  ไมไดแปลวา  “นํ้า”  แตจะหมายถึง  แมนํ้า 
หรอื ทะเล  ก็ได ในความหมายนี้คือมันใหญกวา     

2. คําในขอใดมีความหมายตางจากขออ่ืน 
ก. กุญชร 
ข. นาค 
ค. ไอยรา  
ง. อาชา 

ตอบ  ขอ  ง  เพราะ  กุญชร  นาค  ไอยรา  แปลวาชางท้ังหมด  สวน  อาชา  หมายถึง  มา     
จึงไมถูกตอง  ที่เอาคํานี้มาหลอกเพราะใชคําที่ขึ้นตนดวย อ  เหมือนขอ  ค  ดูจะเปนตัวลวงที่
แนบเนียน 

ขอควรรู  สวนใหญตัวหลอกขอ คือ นาค อานวา  นาก-คะ  ซึ่งหมายถึงชาง  แตถาอานวา 
นาก จะแปลความหมายไดอยางอ่ืนท่ีไมใชชาง  จึงอาจหลงตอบขอนี้ได   

3. ขอใดมีคําที่มีความหมายตางจากขออื่นปนอยู 
ก. อัศวะ 
ข. อาชาไนย 
ค. มโนมัย 
ง. สาร 

ตอบ  ขอ  ง  เพราะ  อัศวะ  อาชาไนย  มโนมัย  หมายถึง  มา  สวน  สาร  หมายถึง  ชาง 



 

หนา  148   

สงวนลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญตัิลิขสิทธิ ์

4. ขอใดตอไปนี้มีความหมายตางจากขออ่ืน 
ก. พนา 
ข. พนม 
ค. เถ่ือน 
ง. อรัญ 

ตอบ  ขอ  ข  เพราะ  พนา  เถ่ือน  อรัญ  หมายถึง  ปา  สวน  พนม  หมายถึง  ภูเขา   
ระวัง   คําวา  พนม  ใหดี  เพราะมักออกขอสอบบอย  สวนใหญจะเขาใจวาหมายถึง  ปา      

และคําวา  “เถ่ือน”  นอยคนท่ีจะรูวาคาํนี้เดิมหมายถึง  “ปา”  แตปจจุบันความหมายมันเปลี่ยนไป 

5. คําไวพจนในขอใดมีความหมายตางจากขออื่น 
ก. พงพี 
ข. ไพร ี
ค. พนา 
ง. วัน 

ตอบ  ขอ  ข  เพราะ  ไพร ี หมายถึง  ขาศึก  ศตัรู  สวนคําอ่ืน  พงพี  พนา  วัน  หมายถึง  ปา   
ระวัง  ตัวหลอกขอนี้  ไพรี  ทุกคนจะเขาใจผิดวาหมายถึง  “ปา”  เพราะไปหลงวาเหมือนกับ  

คําวา  “ไพร”  ซึ่งเขียนคลาย ๆ กัน  แตความหมายไมเหมือนกันเลย   

6. ขอใดมีความหมายตางจากขออื่น 
ก. จันทร 
ข. ศศิธร 
ค. รัชนีกร 
ง. ไถง 

ตอบ  ขอ  ง  เพราะ  ไถง  หมายถึง  ดวงอาทิตย  สวนคําอ่ืนจะหมายถึง  ดวงจันทร  ที่เอา
ตัวหลอกน้ีมาเพราะอาจเกิดการจําสับสนกับคาํวา  “แถง”  ท่ีแปลวา  ดวงจันทร  ทั้งสองคํานี้เปน
ภาษาเขมรที่ชอบใชคูกัน 

7. ขอใดมีคําที่มีความหมายเหมือนกันทุกคํา 
ก. พนา ไพร ี     ไพรสัณฑ 
ข. อาชา อัสดร     พาช ี

ค. กร ี  กุญชร     กาสร     
ง. วานร วารณ     วอก  

ตอบ  ขอ  ข  ทุกคําในขอนี้หมายถึง  มา  ในขอ ก. ไพรี  แปลวา  ขาศึกหรือศัตรู  สวน  
พนา  และไพรสัณฑ  แปลวา  ปา  ในขอ  ค. กาสร  แปลวา  ควาย  สวน  กรีและกุญชร  แปลวา  
ชาง           ในขอ ง. วารณ  แปลวา  ชาง  สวน  วานรและวอก  แปลวา  ลิง       
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2 ขอนี้จะพบ

ความหมายใน

พจนานุกรม 

ความหมาย    

นัยประหวัด     

จะไมพบใน

พจนานุกรม 

8. ขอใดมีคําที่มีความหมาย แตกตาง จากคําอื่นปนอยูดวย 
ก. นร  คน     ชน 

ข. ภูมี  นฤบดี     ขัตติยะ 

ค. ไผท  ธาน ี     ปฐพ ี

ง. ผกา  บุษบา     บุหงา        

ตอบ  ขอ  ค  คําวา  ไผทและปฐพี  หมายถึง  แผนดิน  แตคําวา  ธานี  หมายถึง  เมือง  
สวนในขอ  ก. ทุกคําหมายถึง  คน  ขอ  ข.  ทุกคําหมายถึง  กษัตริย  ขอ  ง.  ทุกคําหมายถึง  ดอกไม       

 
 
 

2. ความหมายของคาํ  แบงเปน 
2.1 ความหมายโดยตรง  หรือความหมายตามตัว  เปนความหมายเดิมของคําเมื่อปรากฏใน

บริบทตาง ๆ หรือเปนความหมายตรงตามเนื้อความท่ีเห็น  และไมสามารถแปลความเปน
อยางอ่ืนได 

2.2 ความหมายเชิงอปุมา  เปนความหมายของคําที่เกิดจากการเปรียบเทียบกับความหมายตาม
ตัว  นั่นคือ ความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบเมื่อแปลความแลวจะตองมีคุณสมบัติ
บางอยางคลายกับความหมายตามตัว  ความหมายเชิงอุปมาตองตีความ 

 
 
 
 
 
 
 

2.3 ความหมายโดยนัย /ความหมายนัยประหวัด  เปนความหมายที่แฝงอยู ความหมายของคํา
มักกอใหเกิดความรูสึกตาง ๆ อาจเปนทางดี  หรือไมดี  การเขาใจความหมายเปนตาม
ประสบการณ  ตามทัศนคติของคนอาน     
    

ประเด็นคําถามในขอสอบ 
1. ขอใดมีความหมายตามตัว 
2. ขอใดมีความหมายโดยตรง 
3. ขอใดเปนคําในเชิงอุปมา 
4. ขอใดมีคําที่มีความหมายเชิงอุปมา 
5. ขอใดมีความหมายนัยตรงและนัยประหวัด 

 

 

 

ตัวอยาง  เปรียบเทียบความหมายของคําตามตัว และความหมายเชิงอุปมา 
1. ดาวเต็มทองฟาสวยงามมาก   (ดาว ในประโยคนี้หมายถึง  ดาวเคราะหบนทองฟา 

คุณสมบัติของดาว  คือ  สวย  เดน)  = ความหมายตามตัว 
2. เธอเปนดาวมหาวิทยาลัย  (ดาว ในท่ีน้ีหมายถึง  คนที่เดน ที่สวย)  = ความหมาย

เชิงอุปมา    
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ตัวอยางขอสอบ 
1. ขอใดมีความหมายโดยตรงเพียงอยางเดียว 

ก. มือแข็ง    
ข. มือขวา    
ค. มือดี       
ง. มือเจ็บ 

ตอบ  ขอ  ง  เพราะมีความหมายตามตัวอักษรที่เห็นและไมสามารถคิดไปถึงความหมายอื่น
อีกไดเลย วิธีคิด ขอนี้พอเห็นคําแลวลองคิดถึงความหมาย  ถาคําใดมีความหมายมากกวาหนึ่งและ
เปนความหมายแฝงหรือเชิงอุปมาก็จะไมใชคําตอบ  

ขอ  ก.  มือแข็ง หมายถึง   1. มือมีลักษณะแข็งไมนิ่ม  (ความหมายตามตัว)     
2. ไมคอยไหวใครงาย ๆ หรือไมมีสัมมาคารวะ  (ความหมายเชิง 
           อุปมา)  

ขอ  ข.  มือขวา หมายถึง   1. มือขางขวา  (ความหมายตามตัว)     
2. คนใกลชิดที่เกงกลาสามารถ  (ความหมายเชิงอุปมา) 

ขอ  ค.  มือดี    หมายถึง           1. มือที่ครบถวนสมบูรณ ไมบาดเจ็บ ไมพกิาร (ความหมายตามตัว) 
2. มีความชํานาญ มีความสามารถสูง  (ความหมายเชิงอุปมา) 

 

2. ขอใดมีความหมายตามตัว 
ก. เลนงาน     
ข. เลนพวก    
ค. เลนตุกตา 
ง. เลนหูเลนตา    

ตอบ  ขอ ค  เลนตุกตา  มีความหมายตามตัวอักษร  ไมมีความหมายแฝงเหมือนขออื่น 
ขอ  ก.  เลนงาน   หมายถึง  ดุดาวากลาว  หรือทําราย  (ความหมายโดยนัย) 
ขอ  ข.  เลนพวก  หมายถึง  ถือพวกพองเปนใหญ  (ความหมายโดยนัย)     
ขอ  ง.  เลนหูเลนตา หมายถึง  ชายตาดูฉันชูสาว  (ความหมายโดยนัย) 

หมายเหตุ  ที่เปนความหมายโดยนัย  เพราะความหมายเกิดจากการตีความ และกอใหเกิด
อารมณความรูสึกไปทางใดทางหน่ึง  ที่ไมเปนความหมายเชิงอุปมา  เพราะไมสามารถเปรียบเทียบ
กับความหมายตามตัวไดเลย     
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3. คําในขอใดมีความหมายโดยตรงเพียงอยางเดียว 
ก. ขม   
ข. หวาน  
ค. เปรี้ยว  
ง. เค็ม   

ตอบ  ขอ ก เพราะมีความหมายตามตัวอักษรเพียงอยางเดียว  ไมมีความหมายอื่น  ระวัง คํา
นี้ไมใช  “ขมขื่น  หรือ  ข่ืนขม” ที่เปนอีกความหมาย  ใหดูตัวเลือกท่ีใหมาเทานั้นตามที่ตาเห็น  ไม
ตองคิดเอาคาํอื่นมาเพิ่มเลย 
ขอ  ก.  ขม หมายถึง  รสอยางหนึ่งอยางรสสะเดาหรือบอระเพ็ด 
ขอ  ข.  หวาน หมายถึง  1. มีรสอยางรสนํ้าตาล  2. นารักชวนมอง  ออนสดใส (อุปมา)  
ขอ  ค.  เปรี้ยว หมายถึง  1. มีรสอยางรสมะนาว  2. มีลักษณะปราดเปรียว ทันสมัย มั่นใจ  (อุปมา)   
ขอ  ง.  เคม็ หมายถึง  1. มีรสอยางรสเกลือ  2. งก  (อุปมา)   

4. ขอใดเปนคําในเชิงอุปมา  (ขอสอบเกา 2560) 
ก. เจาของ   
ข. เจาเนื้อ    
ค. เจานาย   
ง. เจาไมมีศาล  

ตอบ  ขอ  ง  เพราะมีความหมายเชิงเปรียบเทียบ  ซึ่งเปนสํานวนเปรียบกับผูท่ีไมมีที่อยู
ประจํา  สํานวนเต็ม  คือ  “เจาไมมีศาล  สมภารไมมีวัด”  จริง ๆ แลว ขอนี้ถารูวาเปนสํานวนก็
ตอบไดเลยวาเชิงอุปมาหรือเปรียบเทียบ  เพราะสํานวนมักเปนไปในเชิงเปรียบเทียบอยูแลว 

ขอ  ก.  เจาของ หมายถึง  ผูมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน  (ความหมายตามตัว)    
ขอ  ข.  เจาเน้ือ  หมายถึง  อวน หรือถาแปลตามตัวอักษรจะหมายถึง เนื้อเยอะ ซึ่งคนอวนก็
คือคนเนื้อเยอะนั่นเอง (ความหมายตามตัว)     
ขอ  ค.  เจานาย หมายถึง  หัวหนา  ผูบังคับบัญชา  (ความหมายตามตัว)          
ขอ  ง.  เจาไมมีศาล หมายถึง  ผูไมมีที่อยูเปนหลักแหลง  (ความหมายเชิงอุปมา)     

5. ขอใดมีคําที่มีความหมายเชิงอุปมา 
ก. หัวแข็ง   
ข. หัวหนา    
ค. หัวเราะ   
ง. หัวใจ  

ตอบ  ขอ  ก  เพราะเมื่อแปลความหมายแลวสามารถเปนความหมายเชิงอุปมาได  ดังนี้ 
ขอ  ก.  หัวแข็ง หมายถึง  กระดาง  วายาก  สอนยาก  (ความหมายเชิงอุปมา)    
ขอ  ข.  หัวหนา  หมายถึง  ผูเปนใหญในหมูหนึ่ง ๆ  (ความหมายโดยตรง)   
ขอ  ค.  หัวเราะ หมายถึง  แสดงความขบขัน   (ความหมายโดยตรง)       
ขอ  ง.  หัวใจ หมายถึง  อวัยวะในการสูบฉีดเลือดใหหมุนเวียนในรางกาย (ความหมายโดยตรง) 
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6. คําในขอใดมีความหมายมากกวา 1 ความหมาย 
ก. หมี   
ข. หมา  
ค. หมู   
ง. แมว   

ตอบ  ขอ  ค  เพราะมีความหมาย 2 ความหมาย  ทั้งตามตัว  และเชิงอุปมา   
ขอ  ก.  หมี  หมายถึง  1. ชื่อสัตวเลี้ยงลูกดวยนมชนิดหนึ่ง 
ขอ  ข.  หมา  หมายถึง  1. ชื่อสัตวเลี้ยงลูกดวยนมชนิดหนึ่ง 
ขอ  ค.  หมู  หมายถึง  1. สัตวชนิดหนึ่ง  2. งาย  
ขอ  ง.  แมว  หมายถึง  1. ชื่อสัตวเลี้ยงลูกดวยนมชนิดหนึ่ง 

7. ขอใดมีความหมายทั้งนัยตรงและนัยประหวัด 
ก. ขึ้นลง   
ข. ขึ้นรถ 
ค. ขึ้นเรือ  
ง. ขึ้นห้ิง       

ตอบ  ขอ  ง  เพราะมีความหมายนัยตรง คือ นําของไปวางบนหิ้ง  และความหมายนัย
ประหวัด  คือ บูชา  เชน  สามียกภรรยาขึ้นหิ้ง 

8.  ขอใดมีความหมายโดยนัยทุกคํา   
ก. โตะ  เกาอี้  กระดาน 
ข. บานชอง   บานเล็ก   บานใหญ 
ค. รูดซิป แกเผ็ด  ชักใย 
ง. ลูกนอง ลูกหลง  ลูกหลาน 

ตอบ  ขอ  ค  รูดซิป  หมายถึง  ปดปากเงียบ / แกเผ็ด  หมายถึง  แกแคน  เอาคืน / ชักใช  
หมายถึง  บงการอยูเบื้องหลัง 

ขอ  ก.  มีคําความหมายโดยนัย 1 คํา คือ  เกาอี้  หมายถึง  ตําแหนง  สวนคําวา  โตะ  
กระดาน  มีความหมายโดยตรง 

ขอ  ข.  มีคําความหมายโดยนัย 1 คํา คือ  บานเล็ก  หมายถึง  มีเมียนอย  สวนคําวา บาน
ชอง  บานใหญ  มีความหมายโดยตรง 

ขอ  ง.  มีคําความหมายโดยนัย 1 คํา คือ  ลูกหลง  หมายถึง  ไดรับอันตรายทั้งที่ไมมีสวน
เก่ียวของดวย  สวนคําวา ลูกนอง  ลูกหลาน  มีความหมายโดยตรง 
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3. การเลือกใชคําใหตรงความหมาย  คําท่ีใชออกขอสอบมักจะเปนคําที่คลาย ๆ กัน  อาจจะออก
เสยีงเหมือนกันทํานองคาํพองเสียง  เชน  สรร  สัน  สรรค  เปนตน  หรือเปนคําที่มีความหมายใกลเคยีงกันแต
ใชแทนกันไมได   

ประเด็นคําถามในขอสอบ 
1. ตองใชคาํในขอใดเติมลงในชองวางจึงจะถูกตอง 
2. จงเติมคําในขอความใหถูกตอง 
3. ขอความนี้ตองเติมคําใดจึงจะเหมาะสม 
4. ขอความตอไปนี้ควรเติมคําใดบางตามลาํดับจึงจะถูกตองตรงกับความหมาย  

 

ตัวอยางขอสอบ 
1. “ประเพณีวัน...........เดือนสิบ  เปนประเพณีของชาวพทุธในภาคใตของประเทศไทย  ที่มีความ

เชื่อดานไสย....................” จงเติมขอความใหถูกตอง  (ขอสอบเกา 2560) 
ก. สาด      ศาสตร    
ข. สารท ศาสตร    
ค. สารท สาสน 
ง. สาด  ศาสน        

ตอบ  ขอ  ข  เพราะ สารท คํานี้หมายถึง  เทศกาลทําบุญเดือนสิบ และ  ศาสตร  หมายถึง  
ระบบวิชาความรู คํานี้มักใชประกอบหลังคาํอื่น / สวนคําอื่น  สาด  ในขอ ก. และ ง. หมายถึง  ซัดไป  
/  สาสน  ในขอ  ค. หมายถึง คําสั่งสอน   

2. “เด็กที่มีความรับผิดชอบตองไดรับการ......................มาตั้งแตคร้ังวัยเยาว  เมื่อโตข้ึนจึงจะเปนคน
ที่สามรถอยูรวมกับผูอื่นได” ขอความนี้ตองเติมคําใดจึงจะเหมาะสม   

ก. ฝากฝง    
ข. ปลูกฝง 
ค. บมเพาะ 
ง. อบรม        

ตอบ  ขอ  ข   

3. “สํานักพระราชวังออก............................ เน่ืองในวันพืชมงคล ประจําป 2561 และให
นายกรัฐมนตรี ออก...............................เพื่อใหรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณเขารวม
ประชุมเพื่อเตรียมความพรอม” จงเติมคําในขอความใหถูกตองตามลําดับ 

ก. หมายกําหนดการ กําหนดการ    
ข. กําหนดการ  หมายกําหนดการ    
ค. คําสั่ง  กําหนดการ 
ง. กําหนดการ  คําสั่ง       
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ตอบ  ขอ  ก  เพราะ  หมายกําหนดการ  หมายถึง  ระเบียบ  หรือตารางงานของพระราช
พิธี  และตองออกโดยสํานักราชวังเทานั้น  สวน  กําหนดการ  หมายถึง  ตารางาน  จะออกโดยใครก็
ได 

4. “ผูหญิงที่ชอบใสเสื้อผาที่มีสี.................สดใส  แสดงวาตองเปนคนที่มีความคิดสราง

.........................”ขอความตอไปนี้ควรเติมคําใดบางตามลําดับจึงจะถูกตองตรงกับความหมาย  

ก. สรร  สรรค 
ข. สัน  สรรพ    
ค. สัน  สรรค   
ง. สันต สรรค          

ตอบ  ขอ  ค  เพราะคําที่ถูกคือ  สีสัน  สรางสรรค  ในขออ่ืน สรร  หมายถึง  เลือก , คัด  / 
สัน หมายถึง ลักษณะนูนสูงขึ้น  /  สรรพ  หมายถึง  ทุกสิ่งทุกอยาง / สันต  หมายถึง  เงียบ , สงบ   

5. “ปนี้ฝนตก...........ทําใหมียุง............สงผลใหเด็กเปนไขเลือดออกจํานวนมากกวาทุกป” จาก

ขอความนี้ตองเติมคาํในขอใด  

ก. เจิ่งนอง มาก     
ข. มาก  ชุก    
ค. หนัก ชุม       
ง. ชุก  ชุม          

ตอบ  ขอ  ง  ขอนี้ทุกคําแปลวา  “มาก”  แตตองเลือกใชใหตรงตามความนิยม  ชุก  จะใช
แก  ฝน  และ  ชุม  จะใชกับ  ยุง 
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เรื่อง : สํานวน / สุภาษิต 
 

ประเด็นคําถามในขอสอบ 
1. ขอความนี้ตรงกับสํานวนใด 
2. สถานการณน้ีตรงกับสํานวนในขอใด 
3. คําประพันธขางตนตรงกับสํานวนในขอใด 

ตัวอยางขอสอบ 
1. “เม่ือเกิดการทะเลาะวิวาทข้ึนภายในองคกร  แตจําเปนตองปฏิบัติหนาที่ในองคกรตอไป” 

ขอความนี้ตรงกับสํานวนในขอใด  (ขอสอบเกา 2560) 
ก. ทําดีไดดี  ทาํชั่วไดชั่ว    
ข. น้ําขุนไวใน  น้ําใสไวนอก  
ค. รักดีหามจ่ัว  รักชั่วหามเสา  
ง. รักยาวใหบั่น  รักสั้นใหตอ 

ตอบ  ขอ  ข  “นํ้าขุนไวใน  น้ําใสไวนอก” หมายถึง  การอดทนอดกลั้น  เก็บความโกรธ
ความไมพอใจไวภายใน  แลวแสดงสีหนายิ้มแยมแจมใสเปนมิตร    

ทําดีไดดี  ทําชั่วไดช่ัว    หมายถึง  ทําอยางไรจะไดอยางนั้น 
รักดีหามจั่ว  รักชั่วหามเสา หมายถึง  ประพฤติดชีีวิตก็จะพบกับความสุข ถาประพฤติ

ไมดีก็พบกับความลําบาก 
รักยาวใหบั่น  รักส้ันใหตอ หมายถึง  ถาจะรักจะอยูกินกันยาวนานก็ตองรูจักตัด

ความโกรธความผูกใจเจ็บออกไปเสียบาง 

2. “ถึงบางพูดพูดดีเปนศรีศักดิ์   มีคนรักรสถอยอรอยจิต  แมพูดชั่วตัวตายทําลายมิตร  จะชอบผิด
ในมนุษยเพราะพูดจา”  จากคําประพันธนี้สอดคลองกับสํานวนในขอใด 

ก. พูดมะนาวไมมีน้ํา 
ข. พูดไปสองไพเบี้ย  นิ่งเสียตาํลงึทอง 
ค. พูดดีเปนศรีแกตัว  พูดชั่วอัปราชัย 
ง. พลั้งปากเสียศีล  พลั้งตีนตกตนไม    

ตอบ  ขอ  ค  พูดดีเปนศรีแกตัว  พูดชัว่อัปราชัย  หมายถึง  ถารูจักพูดจาดีตัวเราเองก็จะได
ดีเพราะคําพูด 

3. สถานการณตอไปน้ี ตรงกับสํานวนใด  “เขาเปนคนขี้เกียจ  ไมคอยชวยคนอื่นทํางาน  แถมยังกอ
เรื่องวุนวายใหเพื่อนรวมงานอีก” 

ก. มือถือสากปากถือศีล 
ข. มือไมพายเอาเทาราน้าํ 
ค. มือใครยาวสาวไดสาวเอา 
ง. ตอหนามะพลับ  ลับหลังตะโก  

ตอบ  ขอ  ข  มือไมพายเอาเทาราน้ํา  หมายถึง  ไมชวยแลวยังถวงใหคนอ่ืนยุงยากอีก 
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4. สํานวนในขอใด ไมเกี่ยวของกับการฟง  (ขอสอบเกา 2560) 
ก. ฟงหู  ไวหู 
ข. ฟงความขางเดียว 
ค. สีซอใหควายฟง 
ง. ฟงไมไดศัพท  จับไปกระเดียด 

ตอบ  ขอ  ค  สีซอใหควายฟง  หมายถึง  แนะนาํใหคนโงก็เทากับเปลาประโยชนเพราะเขา
ไมเขาใจ  (ไมเก่ียวกับการฟง) 

5. สํานวนในขอใดที่ผูเปนหัวหนางาน ไมควรทํา 
ก. ฟงหู  ไวหู 
ข. ขี่ชางอยาวางขอ 
ค. น้ําพึ่งเรือ  เสือพึ่งปา 
ง. ปากปราศรัย  น้าํใจเชือดคอ 

ตอบ  ขอ  ง  ปากปราศรัย  น้ําใจเชือดคอ  หมายถึง  พูดดีดวย  แตในใจคิดไมดีมุงราย   
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• กร  กล  กวกอน = ก

• ขร  ขล  ขว  คร  คล  ควค่ํา = ข ค

• ปร  ปล    ไป = ป

• พร  พล  ผล  พบ = พ ผ

• ตรเต่ีย = ต

 
 
 
 

เรื่อง : เสียงในภาษาไทย 

1. เสียงพยัญชนะ  แบงเปน  2  ประเภท  ดังนี้ 
1.1. เสียงพยัญชนะตน  หมายถึง  เสียงพยัญชนะที่อยูตัวหนาสุดของคํา  ซึ่งมีทั้งตัวเดียวจะเรียกวา      

“เสียงพยัญชนะตนเดี่ยว”  เชน  กาย  ใจ  และสองตัวคูกันจะเรียกวา “เสียงพยัญชนะตน
ประสม”  ซึ่งไดแก  อักษรควบ  เชน  ปลาย  กราย  และอักษรนํา  เชน  หนู  แหวน   
 

อธิบาย  อักษรควบ  แบงเปน  2  ชนิด  คือ  
1. อักษรควบแท  คือ  เวลาออกเสียงจะตองออกเสียงท้ังสองตัว  ซ่ึงตองจําวาถา

เปนควบกล้ําของไทยที่มีมาแตเดิมจะมีแค  15  รูปเทานั้น  คือ  กร  กล  กว  ขร  ขล  ขว  คร  คล  
คว  ปร  ปล  พร  พล  ผล  ตร  ถามีรูปอื่นนั่นคือ  “รับมาจากตางประเทศ”  

สังเกตไหม  อักษรควบแท  15  รูปนั้น  ทุกตัวประสมกับ  ร  ล  ว  ดังนั้นทองแบบน้ี   

  
 
    
  
   +  ร  ล  ว   =   
 

 

 

 ควบกล้ําที่มาจากภาษาตางประเทศ  อาจจะมี  ร  ล  คูมาดวยแตถาสังเกตตวัหนาจะไมใช  “กอน
ค่ําไปพบเตี่ย”  เชน  จันทรา  แทรกเตอร  บรั่นดี  ฟรี  ฟลุก  บลู  ดรีม       

2. อักษรควบไมแท  คือ  มองเห็นรูปพยัญชนะ  1  ตัวคูกับ  ร  แตเวลาออกเสียง
จะไมออกเสียง  ร  เชน  จริง  สรอย  เศรา  หรือออกเสียงเปนเสียงอ่ืน  เชน  ทราบ  (ซาบ)  โทรม  
(โซม)     

อธิบาย  อักษรนํา   
 อักษรนํา  คือ  พยัญชนะ 2 ตัวคูกันประสมกับสระตัวเดียว  แตเวลาออกเสียงจะออกแคตัว
เดียวดังน้ันจึงจัดอักษรนําไวในเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวดวย  อักษรนําแบงเปน  3  ลักษณะ  ดังนี้   

1. อ  นํา  ย   มี  4  คําเทานั้น  อยา  อยู  อยาง  อยาก  
2. ห  นํา มีมากมาย  เชน  หลาก  แหวน  หนู  หมา   
3. ออกเสียง  ห  นําแตไมปรากฏรูป  เชน  ตลาด  จรวด  ฉลอง  ประวัติ   

ขอควรระวัง  อักษรนําตองมองเห็นสระตัวเดียวเทานั้น  ถาพบสระมากกวา  1  ตัว  “ไมใช
อักษรนํา”  เพียงแคอานอยางอักษรนําเทานั้น  เชน  กําเนดิ (  ำ  และ  เ-อ)  ยุโรป  (   ุ  และ  โ ) 
     

กอน ค่ํา ไป พบ 
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ประเด็นคําถาม 

1) ขอใดมีเสียงพยัญชนะตนมากที่สุด 
2) ขอใดมีพยัญชนะตนตางจากขออ่ืน 
3) ขอใดมีคําควบแทของไทยที่มีมาแตเดิม 
4) ขอใดเปนอักษรนํา / ขอใดเปนอักษรควบ 
5) ขอใดมีทั้งอักษรควบและอักษรนํา 

ตัวอยางขอสอบ 
1. พยัญชนะไทยมีกี่รูป  กี่เสียง  

ก. 44  รูป  44  เสียง 
ข. 44  รูป  21  เสียง 
ค. 44  รูป  32  เสียง 
ง. 21  รูป  44  เสียง 

ตอบ  ขอ  ข  พยัญชนะไทยมี  44  รูป  คือ  ก - ฮ  และมี  21  เสียง   
สรุป  เรื่องรูปและเสียงของอักษรไทยที่ถูกตองเปน  ดังนี้   

1. พยัญชนะม ี  44  รูป 21  เสียง 
2. สระมี  21  รูป  21  เสียง 
3. วรรณยุกตมี  4    รูป  5   เสียง   

 
2. ปจจุบันพยัญชนะไทยขอใด  เลิกใชแลว 

ก. ฬ ฮ 
ข. ข ฃ 
ค. ฃ ฅ 
ง. ฅ ฑ 

ตอบ  ขอ  ค  เนื่องจากไมมีที่ใชหรือไมมีคําที่ใชรูป  ฃ  ฅ  แลวในปจจุบัน  แตถานับรูป
พยัญชนะตองนับทั้งหมดคือ  44  เหมือนเดิม  ไมลบออกแตอยางใด 

3. ขอใดมีพยัญชนะตนตางจากขออ่ืน 
ก. กวาง 
ข. ขวาง 
ค. ควาย 
ง. งอกงาม 

ตอบ  ขอ  ง  เพราะในขอ  ก.  ข.  ค.  เปนพยัญชนะตนประสมที่เปนอักษรควบคือ  กว  ขว  
คว  แตขอ  ง.  เปนเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวท้ังสองคํา  งอกงาม 
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4. พยัญชนะตนขอใด ไมใช  พยัญชนะตนประสม 
ก. ปลก 
ข. ปลิด 
ค. ปลัก 
ง. ปลาย 

ตอบ  ขอ  ก  เพราะคํานี้อานวา  ปะ-หลก  หมายถึง  อาการท่ียกมือไหวถี่ผงก ๆ / ในขอ
อ่ืนอานอยางควบกล้ําทั้งหมด 

5. ขอใดมีคําควบแทของไทยที่มีมาแตเดิม 
ก. ฟรี 
ข. บล็อก 
ค. ควอเตอร 
ง. ทรัมเปต 

ตอบ  ขอ  ค  เพราะควบกล้ําในไทยมี  15  รูปเทานั้นคือ  กร  กล  กว  ขร  ขล  ขว  คร  
คล  คว  ปร  ปล  พร  พล  ผล  ตร   หรือสูตร   “กอนค่ําไปพบเตี่ย” + ร  ล  ว 

6. ขอใดมีอักษรควบไมแท ทุกคํา 
ก. ทรุด   โทรม 
ข. แทรกเตอร   ไทร 
ค. จริง   ทรัมเปต    
ง. ศร ี  เบรก  

ตอบ  ขอ  ก  เพราะอักษรควบไมแทตองออกเสียงเดียวหรือเปลี่ยนเปนเสียงอ่ืน  ทรุดโทรม  
ออกเสียงเปน  ซ  จึงอานวา  ซุด-โซม / ขออ่ืนคําวา  แทรกเตอร  ทรัมเปต  เบรก  เปนอักษรควบ
แท แตเปนควบกลํ้าที่มาจากภาษาตางประเทศ 

7. ขอใดเปนอักษรนาํ  ทุกคํา 
ก. กะรัต กําเนิด  
ข. ขวาน ขรุขระ 
ค. สิริ  ยุโรป 
ง. อยา  หวาน    

ตอบ  ขอ  ง  เพราะคําที่เปนอักษรนําไดตองมี  3  ลักษณะ  1. มี  อย  นํา / 2. มี  ห  นํา  
/ 3. ไมเห็นรูป  ห  แตตองอานแบบมี  ห  นํา  ที่สําคัญ  อยาลืมเวลามองดูรูปคําตองเห็นสระแคตัว
เดียว  

ขอ  ก. กะรัต  กําเนิด  อานอยางอักษรนํา  แตไมใชอักษรนําเพราะไมเขาหลักการอักษรนํา 
(เห็นสระไหมวามี  2  ตัวทั้งสองคํา) 

ขอ  ข. ขวาน  ขรุขระ  เปนอักษรควบ  เพราะอานพยัญชนะ 2 ตัวคูกัน ถาเปนอักษรนําอาน
ออกเสียงพยัญชนะแคตัวเดียว  หรืออานออกเสียงเปนเสียงอื่น  

ขอ  ค. สิริ  ยุโรป  อานอยางอักษรนํา  แตไมใชอักษรนํา  เพราะเห็นสระ 2 ตัว    
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8. ขอใดมีเสียงพยัญชนะตนเหมือนกันทุกคํา 
ก. เวร  เณร  
ข. เปลือง ปองแปง 
ค. เศรา โทรม 
ง. ทาบทาม ทรวดทรง 

ตอบ  ขอ  ค  เพราะทั้ง  2  คําออกเสียงเปนเสียง  ซ  /  ขอ ก. ออกเสียงเปน  ว , น 
 ขอ ข. เปลือง ออกเสียงเปน  ปล  สวน ปองแปง ออกเสียงเปน ป  /ขอ  ง. ทาบทาม ออกเสียงเปน ท   
  แต  ทรวดทรง  ออกเสียงเปน  ซ   
 
 

9. ขอใดมีเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวทั้งหมด 
ก. อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ 
ข. ประเสรฐิสุดซอนใสเสียในฝก 
ค. สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก 
ง. จึงคอยชักเชือดฟนใหบรรลัย  

ตอบ  ขอ  ง  วิธีคิดใหมองหาพยัญชนะตนประสม  คือ  อักษรควบ  อักษรนํา  แลวตัด
ตัวเลือกทันทีจะไดคําตอบ  อยามัวอานทั้งหมดจะเสียเวลามาก 

 

10. ขอใดมีเสียงพยัญชนะตนกับเสียงพยัญชนะทายเปนเสียงเดียวกัน 
ก. บาป  
ข. ภาพ 
ค. ธาต ุ
ง. ศาสตร 

ตอบ  ขอ  ก  เพราะ  บาป  พยัญชนะตน  คือเสียง  บ  และเสียงพยัญชนะทาย (เสียง
ตัวสะกด)ก็เสียง  บ  (แมกบ)  เหมือนกัน 

ขอ  ข.  ภาพ  เสียงพยัญชนะตน  คือ  เสียง  พ  และเสียงพยัญชนะทาย   คือ เสียง  บ   
ขอ  ค.  ธาตุ  เสียงพยัญชนะตน  คือ  เสยีง  ท  และเสียงพยัญชนะทาย   คือ เสียง  ด   
ขอ  ง.  ภาพ  เสียงพยัญชนะตน  คือ  เสียง  ส  และเสียงพยัญชนะทาย   คือ เสียง  ด   
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1.2. เสียงพยัญชนะทาย หรือที่เรยีกวา  เสียงตัวสะกด  หมายถึง  เสียงพยัญชนะทายพยางคหรือทาย

คํา  ซึ่งในภาษาไทยเราจะเรียกวา  “มาตราตัวสะกดไทย” 
“มาตราตัวสะกด”  ในภาษาไทยแบงออกเปน  ๘  มาตรา  ดังนี้ 

1. กก  = เสียง  ก   ใชรูป  ก ข ค ฆ   
2. กง  = เสียง  ง   ใชรูป  ง    
3. กด  = เสียง  ด  ใชรูป  ด  ต  ถ  ท  ฑ  ธ  ฎ  ฏ  ฐ  ฒ  จ  ช  ซ  ศ  ษ  ส 
4. กน  = เสียง  น  ใชรูป  น  ณ  ญ  ร  ล  ฬ   
5. กบ = เสียง  บ    ใชรูป  บ  ป  พ  ภ  ฟ    
6. กม  = เสียง  ม  ใชรูป  ม   
7. เกย  = เสียง  ย   ใชรูป  ย   
8. เกอว  = เสียง  ว ใชรูป  ว   

ขอควรจํา  พยัญชนะที่ใชเปนตัวสะกดไมได  มี  7  ตัว  คือ  ฉ  ฌ  ผ  ฝ  ห  อ  ฮ   
ใหทองจาํแบบนี้ไปสอบ   “ฮา ผี ฝาก เฌอ เอม ให ฉัน”      

ประเด็นคําถาม 
1) พยัญชนะในขอใดใชเปนตัวสะกดไมได 
2) ขอใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกดเหมือนกัน 
3) ขอใดมีตัวสะกดเปนมาตราแมเดียวกันทุกคาํ 
4) ขอใดมีเสียงตัวสะกดมาตราเดียวกับคําวา  “...............” 
5) ขอใดไมมีเสียงตัวสะกด 

 

ตัวอยางขอสอบ 
1. พยัญชนะในขอใดใชเปนตัวสะกด ไมได 

ก. ห ฮ 
ข. ก ข 
ค. ผ พ 
ง. ญ ฌ 

ตอบ  ขอ  ก  เพราะพยัญชนะที่ใชเปนตัวสะกดไมได  มี   7  ตัว  คือ  “ฮา ผ ีฝาก เฌอ 
เอม ให ฉัน” / ขอ  ข. เปนตัวสะกดไดทั้ง  2 ตัว  เชน  กาก  เลข / ขอ  ค. เปนตัวสะกดได  1  ตัว  
คือ  พ  เชน  ภาพ  / ขอ  ง. เปนตัวสะกดได  1  ตัว  คือ  ญ  เชน  สัญญาณ      

2. คําในขอใด ไมมี เสียงพยัญชนะสะกด 
ก. ราง  กาย 
ข. เรา  ไทย 
ค. น้ํา  ใจ 
ง. เลห  เปล 

ตอบ  ขอ  ง   
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เพราะ  ห  ไมไดออกเสียงเปนตัวสะกด  และ  เปล  พยัญชนะ  ปล  อานควบกล้ํา 
ขอ  ก.  มีเสียงตัวสะกดทั้งคู  คือ  ง  และ  ย 
ขอ  ข.  มีเสียงตัวสะกดทั้งคู  คือ  เรา = ว  ,  ไทย = ย   
ขอ  ค.  มีเสียงตัวสะกดทั้งคู  คือ  น้ํา = ม  ,  ใจ = ย 

  สรุปขอควรรู  ระวัง  คาํที่ประสมดวย  อํา  ไอ  ใอ  เอา  จะเห็นวาไมปรากฏรูปตัวสะกด  แตถา
โจทยถาม “เสียง” มันจะมีเสียงตัวสะกดดวย  ดังน้ี   

1. อํา   = เสียง  ม  สะกด  
2. ใอ  ไอ   = เสียง  ย  สะกด  
3. เอา   = เสียง  ม  สะกด 

  

3. คําในขอใดมีตัวสะกดเปนมาตราเดียวกัน ทุกคํา 
ก. โทษ  โลภ 
ข. เลข  วรรค 
ค. แพรว สวย 
ง. เศิก  ศษิย 

ตอบ  ขอ  ข  เพราะ  เลข  วรรค  เปนมาตราตัวสะกดแม  กก  ท้ังคู  /  ขอ  ก.  โทษ  เปน
มาตราตัวสะกดแม  ด  และ  โลภ  เปนมาตราตัวสะกดแม  กบ  /  ขอ  ค  แพรว  เปนมาตรา
ตัวสะกดแม  เกอว  และ  สวย  เปนมาตราตัวสะกดแม  เกย  /  ขอ  ง.  เศิก  เปนมาตราตัวสะกดแม  
กก  และ  ศิษย  เปนมาตราตวัสะกดแม  กด           

 
4. คําในขอใดมีเสียงพยัญชนะทายเปนเสียงเดียวกัน 

ก. กฎ  จักร 
ข. จร  นิตย 
ค. เวทย สัตว 
ง. ลาภ สุข 

ตอบ  ขอ  ค  เพราะ  เวทย  สัตว  เปนเสียงตัวสะกดดวย  ด ทั้งคู  /  ขอ  ก.  กฎ  เปน
เสียงตัวสะกด  ด  และ  จักร  เปนเสียงตัวสะกด  ก  / ขอ  ข.  จร  เปนเสียงตัวสะกด  น  และ  นิตย  
เปนเสียงตัวสะกด  ด  /  ขอ  ง.  ลาภ  เปนเสียงตัวสะกด  บ  และ  สุข  เปนเสียงตัวสะกด  ก 

5. คําในขอใดมีเสียงตัวสะกดมาตราเดียวกับคําวา  “เหตุผล” 
ก. มดเท็จ 
ข. เวทยมนตร 
ค. จุดแข็ง 
ง. บทบาท 

ตอบ  ขอ  ข  เพราะพิจารณาคําจากโจทย  เหตุ = แมกด  ,  ผล = แมกน  ขอท่ีตรงคือ 
ขอ ข. เวทย = แมกด ,  มนตร = แมกน / ขอ  ก. มด = แมกด , เท็จ = แมกด  /  ขอ  ค. จุด = แม
กด ,       แข็ง = แมกง  /  ขอ  ง. บท = แมกด  , บาท = แมกด    
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2. เสียงสระ  สระในภาษาไทยปจจุบันมี  21  รูป  21  เสียง   ดังนี้ 
2.1 รูปสระไทยและช่ือรูป 

1)  - ะ   เรียกวา วิสรรชนีย   
2)  -า    เรียกวา ลากขาง  
3) -  ิ   เรียกวา พินทุอิ    
4) -  ํ   เรียกวา หยาดน้ําคาง , นิคหิต , นฤคนิต 
5)  -  ั   เรียกวา  ไมหันอากาศ หรือไมผัด  
6)  -      เรียกวา ฝนทอง 
7)  -  ็   เรียกวา ไมไตคู    
8) -  ุ   เรียกวา ตีนเหยียด 
9)  -  ู   เรียกวา ตีนคู    
10) เ-   เรียกวา ไมหนา 
11) ใ-   เรียกวา ไมมวน    
12) ไ-    เรียกวา ไมมลาย 
13) โ-    เรียกวา ไมโอ    
14) ฤ    เรียกวา ตัวรึ 
15) ฤๅ   เรียกวา ตัวรือ    
16) ฦ   เรียกวา ตัวล ึ
17) ฦๅ   เรียกวา ตัวลือ    
18) -อ   เรียกวา ตัวออ 
19) -ย    เรียกวา ตัวยอ    
20) -ว    เรียกวา ตัววอ 
21)         เรียกวา ฟนหนู 
 

2.2 เสียงสระไทย  มี  21  เสียง  โดยแบงเปนสระเดี่ยว  18  เสียง  และสระประสม  3  เสียง 
1) สระเดี่ยว  18  เสียง  แบงเปนเสียงสั้น  9  เสียง  เสียงยาว  9  เสียง  ดังนี้ 

สระเสียงสั้น  สระเสียงยาว  
อะ อา 
อิ อี 

อึ อื 
อุ อู 

เอะ เอ 
แอะ แอ 

โอะ โอ 

เอาะ ออ 

เออะ เออ 
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2) สระประสมหรือสระเลื่อน  มี  6  เสียง  แตปจจุบันนักภาษาศาสตรใหตัดเสียงสั้นออก  
3  เสียงเพราะมีคําใชนอย  จึงเหลือแคเสียงยาว  3  เสียง       

สระเสียงสั้น  สระเสียงยาว  
เอียะ  (อิ+อะ) เอีย  (อี+อา) 
เอือะ  (อึ+อะ) เอือ  (อื+อา) 

อัวะ  (อุ+อะ) อัว  (อู+อา) 

 
  ขอควรรู   

1. ถาโจทยถามแค  “สระไทยมีกี่รูปกี่เสียง  คําตอบคือ  21  รูป  21  เสียง” 
2. ถาโจทยถามแบบที่ใหเปนขอความมา  จะตองนับคําที่ใชทั้งสระประสมเสียงส้ันและ

เสียงยาว นั่นคือดูครบ  6  ตัวนั่นแหละ  แตสวนใหญขอสอบจะเอาแค  เอีย  เอือ  
อัว 

 
สงสัยไหมวาสระกลุมนี้หายไปไหน ? 

สระเกิน  สระกลุมน้ีก็โดนตัดออก  เนื่องจากมีเสียงพยัญชนะประสมอยูดวย  ซึ่งไมเขาหลักการของ

เสียงสระ  แตถาคนออกขอสอบยังใชตําราเดิมก็อาจจะถาม  ประเด็นวา  “ขอใดมีสระเกินอยูดวย” แบบ

น้ีเปนตน 

แตประเด็นออกขอสอบอีกอยาง  คือ  สังเกตดูสระเหลานี้มีเสียงสระเดี่ยวประสมอยูดวย  ฉะนั้น

ถาใหนับเสียงสระตองระวัง 

สระเสียงสั้น  สระเสียงยาว  
อํา (อะ+ม) - 
ใอ  (อะ+ย) - 
ไอ  (อะ+ย) - 
เอา  (อะ+ว) - 

ฤ  (ร+อ)ึ ฤา  (ร+อือ) 
ฦ  (ล+อ)ึ ฦา  (ล+อ)ื 

 
 
 

ประเด็นคําถาม 
1) ขอใดประสมดวยสระเสียงยาวทั้งหมด 
2) ขอใดมีสระประสม 
3) ขอใดเปนสระเดี่ยวท้ังหมด 
4) คําในขอใดมีเสียงสระเปนเสียงเดียวกันทุกคํา 
5) คําที่กําหนดใหประกอบดวยเสียงสระในขอใดตามลําดับ 
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ตัวอยางขอสอบ 
1. คําในขอใดประสมดวยสระเสียงยาวทั้งหมด 

ก. บิดเบือน 
ข. ไมคาน 
ค. สอดคลอง 
ง. อํานาจ 

ตอบ  ขอ  ค  กรณีขอสอบแบบนี้ตองพิจารณาทั้ง  2  พยางคหรือ  2  คํา คือ สอด = สระ
ออ 

 คลอง = สระออ  เพราะฉะนัน้ขอนี้จึงเปนสระเสียงยาวทั้งคู 
  ขอ  ก.  บิด  =  สระอิ  (เสียงสั้น)    เบือน   =  สระเอือ  (เสียงยาว) 
  ขอ  ข.  ไม   =  สระอะ (เสียงสั้น) (ดูจาดตาราง)   คาน    =  สระอา  (เสียงยาว) 
  ขอ  ง.  อํา  =  สระอะ  (เสียงสั้น)   นาจ =  สระอา  (เสียงยาว)         
 

2. ขอใดเปนเสียงสระเดี่ยวทุกคํา 
ก. เรียบรอย 
ข. รั่วไหล 
ค. โรยรา 
ง. เลื่องลอื 

ตอบ  ขอ  ค  ขอสอบแบบนี้  เทคนิค  กวาดสายตาแลวตัดตัวเลือกที่เปนสระประสมทันที
จะไดคําตอบเร็ว  สระประสมคือ  อัว  เอีย  เอือ 

3. ขอใดมีคําที่มีเสียงสระประสมอยูดวย 
ก. ตักเตือน 
ข. กอดคอ 
ค. รกราง 
ง. อ่ิมเอิบ 

ตอบ  ขอ  ก  คือคําวา  “เตือน”  เปนสระประสม  สวนตวัเลือกอื่นเปนสระเดี่ยวทั้งหมด   

4. คําในขอใดมีเสียงสระเปนเสียงเดียวกันทุกคํา 
ก. เรา     รัก      
ข. ปลง    เปน 
ค. การ     กัน 
ง. งาม    งอน 

ตอบ  ขอ  ก  คําวา  เรา  เปนเสียงสระอะ  (ตามตารางสระเกิน)  รัก  เปนเสียงสระอะ       
เกิดจากการแปลงรูปจาก  - ะ  เปน  -  ั    ดังนั้นจึงตอบขอนี้เพราะเสียงสระอะเหมือนกันทั้ง  2  คํา 

ขอ  ข.  ปลง  คือ  เสียงสระ  โอะ  เปน  คือ  เสียงสระ  เออ   
ขอ  ค.  การ  คือ  เสียงสระ  อา  กัน  คือ  เสียงสระ  อะ   
ขอ  ง  งาม  คือ  เสียงสระ  อา  งอน  คือ  เสียงสระ  ออ 

เทคนิค : การตัดตัวเลือกตรงกันขามกับทีโ่จทยถามจะได

คําตอบเร็วมาก  ลดเวลาในการทําขอสอบ   



 

หนา  166   

สงวนลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 

5. คําที่กําหนดใหตอไปนี้ประกอบดวยเสียงสระในขอใดตามลําดับ  
 

ก. อัวะ    โอะ   อึ     ออ 
ข. อัวะ    โอ     อือ   เอาะ 
ค. อัว     โอ  อะ    เอาะ 
ง. อัว     โอะ    อะ    ออ 

ตอบ  ขอ  ง  คําวา  พรวน = เสียงสระอัว  ,  พรหม  =  เสียงสระโอะ  ,  พรรค = เสียง
สระอะ  พรอม = เสียงสระออ          

 
6. ขอใดมีสระประสมมากที่สุด  

ก. เรียมคอยสั่งใจเจา 
ข. โอษฐงามยามยั่วยิ้ม 
ค. หญิงใดไมมีเหมือน 
ง. นิ่มเนื้อเมื่อสรวลแยม 

ตอบ  ขอ  ง  เพราะมีสระประสม  3  คํา  คือ  เนื้อ  เมื่อ  สรวล  / ขอ  ก. มีสระประสม  1  
คําคือ  เรียม  /  ขอ  ข. มีสระประสม  1  คาํ  คือ  ยั่ว  /  ขอ  ค. มีสระประสม  1  คํา  คือ  เหมือน 

 
 
 
 

 

 

เพิ่มเติม  เรื่องการใชสระ  สระในภาษาไทยจะมีการใชอยู  3  ลักษณะ  ดังนี้ 

1. สระคงรูป  คือ  การเขียนสระรูปเดิมตามตารางท่ีใหในเบ้ืองตน  ไมมีการเปลี่ยนแปลง เชน กะ 
เตะ 

2. สระเปลี่ยนรูป คือ สระที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปเมื่อประสมอักษร เชน กับ ( ก + “ ะ ” + บ)                  
เจ็บ (จ + “ เ-ะ ” + บ)  เกิน (ก + “ เ-อ ” + น )  การเปล่ียนรูปน้ีอาจเปลี่ยนทั้งหมดหรือแค
บางสวนก็ได   

3. สระลดรูป คือ สระท่ีเขียนลดรูปเม่ือประสมอักษร  เชน  ณ  (ณ + “ ะ ”)  งก (ง + “ โ-ะ ” + 
ก)  
เนย (น + “เ-อ” + ย)  กวน (ก + “-  ัว” + น)   กาลดรูปนี้อาจลดทั้งหมดหรือแคบางสวนก็ได   
จําแคลดก็คือ “หายและไมมีอะไรมาแทน” 
ระวัง  เวลาทําขอสอบอยาเอาตัวสะกดของคํามาพิจารณา  ดูแคสระเทาน้ัน   
 
 
 

พรวน    พรหม    พรรค    พรอม 

ขอสอบที่ถาม  “มากสุด หรือ นอยสุด” เวลาทําขอสอบถาไมพบ (ไมนบัคําซ้ํา หรือ ไมนับเสียงซํ้า) 

ตองนับท่ีซ้ําทุกตัว  แมจะซํ้ามากแคไหนก็ตองนับทุกตัว เชน  ขอน้ีมีเสียง สระเอือ  ซ้ํากัน  2  คํา   

ก็ตองนับเปน  2  คํา จึงจะไดคาํตอบท่ีถูกตอง  และตองระวังสระลดรูป  เปลี่ยนรูปดวย เชน  ขอนี้  

สระอัว  ลดรูป  คือคาํวา  “สรวล” อาจมองขามได  
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ตัวอยางขอสอบ 
7. คําในขอใดมีการใชสระลดรูป 

ก. เกิด 
ข. กอด 
ค. เก็ด 
ง. กรด 

ตอบ  ขอ  ง  คําวา  กรด  คือสระ  เอะ  ลดรูป  / ขอ  ก.  เกิด  และขอ  ค.  เก็ด  เปนสระ
เปลี่ยนรูป  และ  ขอ  ข. กอด  เปนสระคงรูปตามเดมิ   

 
 
3. เสียงวรรณยุกต  คือ  เสียงสูงตํ่าประดุจเสียงดนตรี  ความสําคัญคือทําใหความหมายของคําเปลี่ยนไป  

วรรณยุกต  มี  4  รูป  5  เสียง  คือ  เสียงสามัญ   เสียงเอก   เสียงโท  เสียงตรี  เสียงจัตวา  ดังนี้ 
1) รูป     เรียกวา  ไมเอก   ถากํากับพยางคจะมีเสียง  เอก , โท  เชน  ขา  คา 

2) รูป     เรียกวา  ไมโท   ถากํากับพยางคจะมีเสียง  โท  ,  ตรี  เชน  ขา  คา 

3) รูป     เรียกวา  ไมตรี ถากํากับพยางคจะมีเสียง  ตรี (เสียงเดียวเสมอ)  เชน  ปา 

4) รูป     เรียกวา  ไมจัตวา ถากํากับพยางคจะมีเสียง  จัตวา  (เสียงเดียวเสมอ)  เชน  จา 

ขอสังเกต   

1. เสียงสามัญ  จะไมปรากฏรูป 

2. คําหรือพยางคที่ไมมีรูปวรรณยุกตกํากับจะสามารถมีเสียงวรรณยุกตไดทุกเสียง  เชน   

- กา  เสียง   สามัญ 

- กัด     เสียง เอก 

- ลาบ เสียง โท 

- รัด  เสียง ตรี 

- ขา  เสียง จัตวา 

ตารางการผันวรรณยุกต    
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หมายเหตุ  จากตารางที่เอามาใหดูน้ี  เพียงตองการใหสังเกตการผันวรรณยุกตในอักษรไตรยางศ

วาสามารถผันไดเสียงใดบาง  แตเวลาสอบไมตองจําถึงขนาดนี้ใหใชวิธีผันโดยการทองไลไปเลย  คือ  

สามัญ  เอก  โท ตรี  จัตวา  เชน  กา  กา  กา  กา  กา   

จากตารางประเด็นที่นาจํา  คือ 

1. คําที่ผันวรรณยุกตไดครบ  5  เสียง  คือ  อักษรกลางคาํ 

2. คําที่ผันเสียงวรรณยุกตไดนอยที่สุด คือ อักษรสูงคําตาย   

3. คําที่มีรูปและเสียงวรรณยุกตไมตรงกันเลย คือ อักษรต่ําคําตาย 

 

 

ความรูเพิ่มเติมจากเรื่องการผันวรรณยุกต 

1. ไตรยางศ  หรือ อักษรสามหมู  คือ การจัดหมวดหมูพยัญชนะไทยตามเสียงหรือตามลักษณะการ        
ผันวรรณยุกต   

คําวา ไตรยางศ มาจากคําวา ตฺร ิ(ตริ) ซึ่งแปลวา สาม รวมกับ อํศ (องศ) ซึ่งแปลวา สวน ดังนั้น 
ไตรยางศ จึงแปลรวมกันไดวาวา “สามสวน”  (หลายคนเขียนคําวา  “ไตรยางศ”  ผิดเสมอ  มักเขียนเปน  
“ไตรยางค”  แตถาดูจากที่มาเห็นไหมวา  ตองเปน  ศ  เทานั้น) 

ไตรยางศเปนการจัดหมวดหมูเพื่อแบงพยัญชนะไทยออกเปน  3  ประเภท  ดังน้ี   
1) อักษรสูง หมายถึง พยัญชนะท่ียังไมไดผันวรรณยุกต แลวมีเสียงอยูในระดับสูง มีทั้งหมด  11  ตัว  
2) อักษรกลาง หมายถึง พยัญชนะที่ยังไมไดผันวรรณยุกต แลวมีเสียงอยูในระดับกลาง มีทั้งหมด  9  

ตัว  
3) อักษรตํ่า หมายถึง พยัญชนะที่ยังไมไดผันวรรณยุกต แลวมีเสียงอยูในระดับต่ํา มีทั้งหมด  24  ตัว  
 3.1  อักษรตํ่าคู/อักษรคู  คือ  อักษรต่ําที่ไมมีเสียงคูหรือใกลเคียงกับอักษรสูง มี  14  ตัว 
 3.2  อักษรตํ่าเด่ียว/อักษรเดีย่ว  คือ  อักษรต่ําท่ีไมมีเสียงเหมือนกันหรือใกลเคียงกับอักษร

                                                สูงมี  10  ตัว 
หมายเหตุ “พยัญชนะที่ยังไมไดผันวรรณยุกต” คือ พยัญชนะที่ยังไมไดใสเครื่องหมายวรรณยุกต  ใด ๆ  

 
อักษรกลาง อักษรสูง อักษรตํ่าคู อักษรตํ่าเด่ียว 

ก ข  ฃ ค  ฅ  ฆ ง 
จ ฉ ช  ฌ ญ 

ด  ฎ ฐ  ถ ฑ  ฒ  ธ  ท ณ 
ต  ฏ   ผ พ  ภ น 
บ ฝ ฟ ม 
ป ศ  ษ  ส ซ ย 
อ ห ฮ ร  ล  ฬ  ว 
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หลักการจําอักษรสามหมูแบบงาย ๆ  
อักษรกลาง ทองวา  ไกจิกเด็กตายเฎ็กฏายบนปากโอง  (ทองแบบนี้ครบเลย  9  ตัว) 
อักษรสูง ทองวา  ขอฃันฉันเฐอะถาผิดฝาศึกษาเสียหาย (ทองแบบนี้ครบเลย  11  ตัว)  
อักษรตํ่าเด่ียว ทองวา  งูใหญนอนอยู  ณ  ริมวัดโมฬีโลก  (ทองแบบนี้ครบเลย  10  ตัว) 
อักษรตํ่าคู ทองวา  พอ (ภ) คา (ฅ ฆ) ฟน ทอง (ฑ ฒ ธ) ซื้อ ชาง (ฌ) ฮอ   

     
2. คําเปน / คําตาย  คือคําที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 

2.1  คําเปน   
1) เปนคําที่ผสมดวยสระเสียงยาวในแม ก กา เชน ปา มี ปู  
2) เปนคําท่ีมตีัวสะกดอยูในแม  กน  กม  เกย  เกอว  กง  (ทองวาแม  “นมยวง” )  เชน จง 

ชม  
3) คําที่ประสมดวยสระ  อํา  ไอ  ใอ  เอา  (เพราะ อํา = อะ + ม (แมกม) / ไอ , ใอ = อะ + 

ย แมเกย / เอา = อะ + ว (แมเกอว) 
2.2  คําตาย  

1) เปนคําที่ผสมดวยสระเสียงสั้นในแม ก กา เชน จะ ปะ ทุ  
2) เปนคําท่ีมตีัวสะกดในแม กก กบ กด  (ทองวาแม  “กบด” )   เชน นัด พบ นก  

 
ประเด็นคําถาม 

1) ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบทุกเสียง 
2) ขอใดมีเสียงวรรณยุกตตรงกับรูปมากท่ีสุด 
3) อักษรหมูใดผันวรรณยุกตไดครบทุกเสียง 
4) ขอใดมีเสียงวรรณยุกตเหมือนกันทุกคาํ 
5) ขอใดมีคําตายมากที่สุด 
6) ขอความที่กําหนดใหมีคําเปนคําตายตามขอใด 
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ตัวอยางขอสอบ 
1. อักษรหมูใดผันวรรณยุกตไดครบทุกเสียง  (ขอสอบเกา 2560) 

ก. อักษรกลางคําเปน 
ข. อักษรกลางคําตาย 
ค. อักษรสูงคําเปน 
ง. อักษรต่ําคําตาย 

ตอบ  ขอ  ก  อักษรกลางคาํเปน  จะผันวรรณยุกตไดมากที่สุดและผันไดครบทั้ง  5  เสียง  
คือ  เสียงสามัญ  เอก  โท  ตรี  จัตวา  เชน  กา  กา  กา  กา  กา 

 
สรุป : ลักษณะของอักษรกลางคําเปนในการผันวรรณยุกต 

1. ผันวรรณยุกตไดมากที่สุด 
2. ผันวรรณยุกตไดครบทุกเสียง 
3. รูปวรรณยุกตกับเสียงวรรณยุกตตรงกัน 

 
2. คําในขอใดมีเสียงวรรณยุกตเหมือนกันทุกคํา 

ก. กอง    ทอง 
ข. กก     น้ํา 
ค. คาร    หาร 
ง. อยา    คลอง 

ตอบ  ขอ  ข  การทําขอสอบขอนี้เขาถาม  “เสียง”  ฉะน้ันไมตองดูรูป เพราะตัวหลอกจะ
ทํามาใหใชรูปวรรณยุกตเดียวกัน  แตถาลองผันวรรณยุกตจะเห็นวาคนละเสียงกัน  จะอธบิายใหเห็น
ชัดเจน  ดังนี้ 

ขอ  ก.  กอง ใชรูปวรรณยุกต      เม่ือผันวรรณยุกตจะเปนเสียง  โท 
    ทอง ใชรูปวรรณยุกต      เม่ือผันวรรณยุกตจะเปนเสียง  ตรี   

ขอ  ข.  กก ใชรูปวรรณยุกต      เม่ือผันวรรณยุกตจะเปนเสียง  ตรี 
น้ํา ใชรูปวรรณยุกต      เม่ือผันวรรณยุกตจะเปนเสียง  ตรี   

ขอ  ค.  คาร ไมมีรูปวรรณยุกต    เมื่อผันวรรณยุกตจะเปนเสียง  สามัญ 
   หาร ไมมี รูปวรรณยุกต   เมื่อผันวรรณยุกตจะเปนเสียง  จัตวา 

ขอ  ง.  อยา ใชรูปวรรณยุกต      เม่ือผันวรรณยุกตจะเปนเสียง  เอก 
   คลอง ใชรูปวรรณยุกต      เม่ือผันวรรณยุกตจะเปนเสียง  โท   

3. คําในขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบทั้ง  5  เสียง 
ก. แอบ  อิง  อู  อาง  อยาก 
ข. หวัง  ยาก  แลว  สิ  นะ 
ค. เหงา  ยาย  ทราบ  สุข  วาน 
ง. โลก  วาด  วาง  หวาน  พลา 

อยาลืม ! ไมมีรูปแตจะมีเสียงเสมอ 

การทําขอสอบแบบนี ้ตองเขียนเสียงกํากับบนคําเลยจึงจะรู

คําตอบ เชน เหงา (  ) ยาย (  ) ทราบ (  ) สขุ (  ) วาน ( 
ส
 )    
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ตอบ  ขอ  ค  เพราะ  เหงา = เสียงจัตวา , ยาย = เสียงตรี , ทราบ = เสียงโท , สุข = เสียง
เอก วาน = เสียงสามัญ  (ขอนี้ไมไดบอกวา “ตามลาํดับ” คือเรียง สามัญ  เอก  โท  ตรี  จัตวา  
ฉะนั้นพิจารณาเปนคําอยาสนใจลําดับ)  

ขอ ก.  แอบ = เสียงเอก , อิง = เสียงสามัญ , อู = เสียงเอก , อาง = เสียงโท , อยาก = 
เสียงเอก 

ฉะนั้น  ขอนี้ขาดเสียง  ตรี  กับ  เสียงจัตวา 
ขอ ข.  หวัง = เสียงจัตวา , ยาก = เสียงโท , แลว = เสียงตรี , สิ = เสียงเอก , นะ = เสียงตรี 
ฉะนั้น  ขอนี้ขาดเสียง  สามัญ 
ขอ ง. โลก = เสียงโท , วาด = เสียงโท , วาง = เสียงสามัญ , หวาน = เสียงจัตวา , พลา=

เสียงโท 
ฉะนั้น  ขอนี้ขาดเสียง  เอก 

 

4. ขอใดมีคําที่ออกเสียงวรรณยุกต ไมตรง กับรูปวรรณยุกต  
ก. กวยเตี๋ยว   
ข. ดูดี๋   
ค. แจมแจง 
ง. ยิ้มแยม 

ตอบ  ขอ  ง  เพราะ  ยิ้มแยม = รูปโท แตเสียง ตรี ทั้ง  2  คํา (เวลาทาํขอสอบอยาลืมดึงมา
พิจารณาทีละคํา คือ  ย้ิม = เสียงตรี  แยม = เสียงตรี) 

ขอนี้  เทคนิค  ถาพิจารณาคาํแลวเปนอักษรกลางคําเปน รปูและเสียงวรรณยุกตจะตรงกัน
เสมอ  คําวา  “กวย  เตี๋ยว  ดู  ดี๋  แจม  แจง”  ท้ังหมดเปนอักษรกลางคําเปนหมดเลย  ยกเวน  “ย้ิม
แยม”   

 
 

5. คําในขอใดมีเสียงวรรณยุกตเหมือนกับคําวา  “ทองถิ่น” 
ก. บานเมือง 
ข. โนตเพลง 
ค. เชิ้ตสวย 
ง. ฟาผา 

ตอบ  ขอ  ง  เพราะคําวา  “ทองถ่ิน”  แจกแจงเสียง  คือ  ทอง = เสียงตรี , ถิ่น = เสียงเอก 
 คําที่เสียงตรงตามโจทย  คือ  “ฟา = เสียงตรี , ผา = เสียงเอก”   
  ขอ  ก.  บาน = เสียงโท  ,  เมือง = เสียงสามัญ 
  ขอ  ข.  โนต = เสียงตรี  ,  เพลง = เสียงสามัญ 
  ขอ  ค.  เชิ้ต = เสียงตรี  ,  สวย  = เสียงจัตวา        

 

 

การทําขอสอบแบบนี ้หามสลับลาํดับเสียง ตองเปนไปตามโจทย คือ     

เสียงแรกคือ “ทอง” เสียงท่ีสองคือ “ถ่ิน” เทานั้น และถาพิจารณาคําแรก

เสียงไมเหมือนกับโจทยแลว ไมตองเสียเวลาดูคําตอไปเลย  
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6. ขอใดใชรูปวรรณยุกต ผิด  

ก. รับแลวจะที่รัก 

ข. ทําไดใชไหมจะ 

ค. อ่ิมแลวคะพอ 

ง. รักนะคะคนดีของฉัน 
ตอบ  ขอ  ง  เพราะ  นะคะ  เปนอักษรต่ําคําตาย  เสียงเปนเสียงตรีอยูแลวจึงไมมีการใช

เครื่องหมายวรรณยุกตตรีอีก  ถาใสถือวาผิดหลัก 

 

7. ขอใดมีคําตาย  

ก. หมูไปไกมา 

ข. ตอลอตอเถียง 

ค. จับแพะชนแกะ 

ง. ใสถอยรอยความ 

ตอบ  ขอ  ค  เพราะมีคําตายอยู  3  คํา  คือ  จับ  แพะ  แกะ   
“คําตาย”  คือ  คําท่ีประสมดวยสระเสียงสั้นในแม ก.กา (ไมมีตัวสะกด)  และเปนคําท่ีสะกด

ในมาตราแม  “กบด”  คือ  แมกก  แมกบ  แมกด 

 

8. ขอใดมีเฉพาะคาํเปนนั้น  

ก. ครูคือผูชี้นําทางความคิด    

ข. ใหรูถูกรูผิดคิดอานเขียน 

ค. ใหรูทุกขรูอยากรูพากเพียร 

ง. ใหรูเปลี่ยนแปลงสูรูการงาน 

ตอบ  ขอ  ง  เพราะไมมีคําตายอยูเลย  เทคนิค  ขอนี้ใหใชวิธีตัดคําตรงกันขามกับที่โจทย
ถาม  แลวจะรูคําตอบทันที  และไมตองหาทุกคําใหเสียเวลา มีคําเดียวก็ไมใชคําตอบแลว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โจทยถามคําเปน  หาตดัคําตาย  กวาดตาใหไว 

แคคําเดียวก็เจอคาํตอบแลว 
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เรื่อง : พยางค 
 

 พยางค คือ เสียงท่ีเปลงออกมาครั้งหนึ่ง ๆ การนับพยางคจะนับจากเสียงท่ีเปลงออกมา  พยางคจะมี
ความหมายหรือไมมีความหมายก็ได  ถาพยางคนั้นมีความหมายจะกลายเปน  “คํา”  และพยางคจะประกอบ
ไปดวย  3  เสียงเสมอ  คือ เสียงพยัญชนะ + เสียงสระ+ เสียงวรรณยุกต 

ตัวอยาง  
รัก เปลงเสียงเปน รัก  เปลงเสียง  1  คร้ัง  คือ  1  พยางค  และเปน  1  คํา 
          เพราะมีความหมาย 
มะนาว เปลงเสียงเปน  มะ/นาว เปลงเสียง 2  ครั้ง คือ 2 พยางค  และเปน  1  คํา 
          เพราะรวมกันจึงมีจะความหมาย   

 โครงสรางพยางค  คือ  องคประกอบภายในพยางค  โดยตองพิจารณาดังนี้ 
1. พยัญชนะตน  ตองพิจารณาวา  “เปนพยัญชนะตนเดี่ยว หรือเปนพยัญชนะตนประสม (นับ

อักษรควบ อยานับอักษรนํา เพราะอักษรนําบอกไปแลววาออกเสียงเดียว จึงเปนตนเด่ียวนะ)              
(ไมจําเปนตองใชพยัญชนะตนเสียงเดียวกัน) 

2. พยัญชนะทายหรือตัวสะกด ตองพิจารณาวามีเสียงตัวสะกดหรือไม (ไมจําเปนตองสะกดดวย
มาตราเดียวกัน) 

3. สระ  ตองพิจารณาวาออกเสียงสระเสียงสั้นหรือเสียงยาว  (ไมจําเปนตองใชสระเสียงเดียวกัน) 
4. วรรณยุกต  พิจารณาจากการผันวรรณยุกตตองเปนเสียงเดียวกัน  (ไมตองดูรูป) 
ประเด็นคําถาม 

1) ขอใดมีจํานวนพยางคมากที่สุด 
2) ขอใดมีจํานวนพยางคเทากันทุกคํา 
3) ขอใดมีพยางคเหมือนกับ  “................” 
4) ขอใดมีโครงสรางพยางคแตกตางจากขออื่น 

ตัวอยางขอสอบ 
1. ขอใดมีโครงสรางพยางคเหมือนกับคําวา  “คลอง” 

ก. น้ํา 
ข. วอง 
ค. แคลว 
ง. หนา 

ตอบ  ขอ  ค  ตองพิจารณาเทียบกับคําในโจทยแบบนี้ 
คํา พยัญชนะตน พยัญชนะทาย สระ วรรณยุกต 

คลอง ประสม มี สั้น โท 
น้ํา เดี่ยว มี (ม) สั้น ตรี 
วอง เดี่ยว มี สั้น โท 

แคลว ประสม มี สั้น โท 
หนา ประสม ไมม ี ยาว โท 
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2. คําในขอใดมีจํานวนพยางคเทากับคําวา  “อินทรวิเชียร” 

ก. มัธยมศึกษา 
ข. อุดมศึกษา 
ค. ประวัติศาสตร 
ง. เอกราช 

ตอบ  ขอ  ค  ใชวิธีนับพยางคหรือจํานวนท่ีออกเสียงเลย  “อินทรวิเชียร”  อานวา  อิน-
ทระ-ว-ิเชียน  (มี  4  พยางค)  (คํานี้มักอานผิด  คือ  อานวา  อิน-ทอ-ระ-วิ-เชียน หรือ อิน-ทะ-ระ-วิ-
เชียน      ซ่ึงอานผิดท้ังคู  คํานี้ตองอานแบบควบกล้ํา  เพราะเปนภาษาสันสกฤตและเปนชื่อเรียก
ชนิดของ          คําประพันธประเภทฉันท)  

มัธยมศกึษา    อานวา   มัด-ทะ-ยม-สึก-สา 
อุดมศึกษา    อานวา   อุ-ดม-มะ-สึก-สา  (อานถูกตอง) อุ-ดม-สึก-สา (อานตามความ
นิยม)     
ประวัติศาสตร อานวา   ประ-หวัด-ติ-สาด 
เอกราช    อานวา   เอก-กะ-ราด 
 
 

3. ขอใดมีโครงสรางพยางคแตกตางกับขออื่น 
ก. สูง 
ข. เขียว 
ค. หลาย 
ง. แผลง 

ตอบ  ขอ  ง  ใชวิธีพิจารณา  ดังนี้  (ขอนี้ระวัง อักษรนํา คอื หลาย จําไวตองนับเปนตนเดี่ยวนะ) 

คํา พยัญชนะตน พยัญชนะทาย สระ วรรณยุกต 
สูง เดี่ยว มี  ยาว จัตวา 

เขียว เดี่ยว มี ยาว จัตวา 
หลาย เดี่ยว มี ยาว จัตวา 
แผลง ประสม มี ยาว จัตวา 

4. ขอใดมีจํานวนพยางคเทากันทุกคํา 
ก. ตุกตา  ทิวทัศน 
ข. รอมรอ  รูปการณ  (ขอนี้ระวัง รอมรอ  อานวา รอม-มะ-รอ) 
ค. วิตถาร  ภูมิฐาน 
ง. ชีวิต  ปรัชญา 

ตอบ  ขอ  ค  เพราะ  วิตถาร  อานวา  วิด-ถาน  มี  2  พยางค  / ภูมิฐาน  อานวา  พูม-
ถาน มี 2 พยางค เหมือนกัน   
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เรื่อง : คําทับศัพท 
 
 คําทับศัพท  คือ  คําภาษาตางประเทศท่ีไมอาจใชคําไทยแทนได  ราชบัณทิตยสถานจึงมีการ
กําหนดใหใชคําท่ีเขียนโดยใชอักษรไทยซึ่งออกเสียงเหมือนกับภาษาเดิมมากที่สุด  อันที่จริงขอสอบคําทับ
ศัพทคนที่ไดเปรียบคือคนท่ีเกงภาษาอังกฤษ  เพราะเวลาทําขอสอบสามารถเอาศัพทที่เขียนเปนภาษาอังกฤษ
มาเทียบกับอักษรไทยได  
เชน  ถา  p  =  ป  /  r  =  ร  /  c = ค  / s = ส  / l = ล / และถาตัวไหนไทยไมออกเสียงก็เขียนโดยใส
เครื่องหมายทัณฑฆาตไว  แบบนี้เปนตน 
 ตัวอยาง 

1. coupon  คูปอง 
2. carrot  แครรอต 
3. staff  สตาฟฟ 
4. apple  แอปเปล  
5. series  ซีรีส  
6. internet  อินเทอรเน็ต 

 

ตัวอยางขอสอบ 
1. คําในขอใดเขียนผิด  (ขอสอบเกา 2557) 

ก. คุกกี้    
ข. ชีรี่ย   
ค. เว็บไซต       
ง. แครรอต  

ตอบ  ขอ  ข  คํานี้ศัพทเดิม  คือ  series ลงทายดวย  s  ตองเปน  ส  จึงจะถูกตอง  สวนคํา
อ่ืนเขียนถูกตองตามหลักการทับศัพทของราชบัณฑิตยสถาน  (สังเกตดูถาทานรูศพัทอังกฤษก็เขียน
แทนดวยอักษรไทยไมยาก  เดาไมยาก)    

คุกกี้   cockie 
ชีรี่ย  series 
เว็บไซต      website 
แครรอต carrot 
 

2. คําในขอใดเขียนทับศัพทถูกตอง  (ขอสอบเกา 2560) 
ก. อินเทอรเน็ต 
ข. ดาวโหลด 
ค. โปรไฟล    
ง. โนตบุค  

ตอบ  ขอ  ก  คํานี้ศัพทเดิม  คือ  internet  หลักการทับศัพทตัว  t  ถาเปนพยัญชนะตน  
t=ท  แตถาเปนพยัญชนะทาย t=ต  สวนคําอ่ืน เปนดังนี้ 
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ดาวโหลด download เขียนถูก  คือ  ดาวนโหลด  (มี  n  ไมออกเสียงตองเขียนคง 

        รูปเดิมแลวใสทัณฑฆาต) 
โปรไฟล   profile  เขียนถูก  คือ  โพรไฟล  (p=ป  / pr=พร) 
โนตบุค notebook เขียนถูก  คือ โนตบุก  (k=ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอามาฝาก : หลักเกณฑทับศัพทของราชบัณฑิตยสถาน ► 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักเกณฑ์การทับศพัท์ภาษาอังกฤษ

๑. สระ ให้ถอดตามการออกเสียงในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ โดยเทียบเสียงสระภาษาไทย
ตามตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ 

๒. พยัญชนะ ให้ถอดเป็นพยัญชนะภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ในตารางเทียบพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ 

๓. การใช้เครื่องหมายทัณฑฆาต 
 ๓.๑ พยัญชนะตัวที่ไม่ออกเสียงในภาษาไทย ให้ใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตกํากับไว้ 
เช่น 

 horn = ฮอร์น 
 Windsor = วินด์เซอร์ 

๓.๒ คําหรือพยางค์ที่ตัวสะกดมีพยัญชนะตามมาหลายตัว ให้ใส่เครื่องหมายทัณฑ
ฆาต ไว้บนพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงตัวสุดท้ายแต่เพียงแห่งเดียว เช่น 

 Okhotsk = โอค็อตสก์ 
 Barents = แบเร็นตส ์

  ๓.๓ คําหรือพยางค์ที่มีพยัญชนะไม่ออกเสียงอยู่หน้าตัวสะกด ที่ยังมีพยัญชนะ
ตามหลังมาอีก ให้ตัดพยัญชนะที่อยู่หน้าตัวสะกดออก และใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตไว้บนพยัญชนะตัว
สุดท้าย เช่น 

 world = เวิลด์ 
 quartz = ควอตซ์ 
 Johns = จอนส์ 
 first = เฟิสต์ 

๔. การใช้ไม้ไต่คู้ ควรใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
 ๔.๑ เพื่อให้เห็นแตกต่างจากคําไทย เช่น 

 log = ล็อก 

  ๔.๒ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านแยกพยางค์ได้ถูกต้อง เช่น 

 Okhotsk = โอค็อตสก์ 

 ๕. การใช้เครื่องหมายวรรณยุกต์ การเขียนคําทับศัพท์ ไม่ต้องใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์ 
ยกเว้นในกรณทีี่คํานั้นมีเสียงซ้ํากับคําไทย จนทําให้เกิดความสับสน อาจใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์ได้ 
เช่น 

 coke = โค้ก 
 coma = โคม่า 



 ๒ 

๖. พยัญชนะซอ้น (double letter) คําที่มีพยัญชนะซ้อนเป็นตัวสะกด ถ้าเป็นศัพท์ทั่วไปให้
ตัดออกตัวหนึ่ง เช่น  

 football = ฟุตบอล 

แต่ถ้าเป็นศัพท์ทางวิชาการหรือวิสามานยนามให้เก็บไว้ทั้ง ๒ ตัว โดยใส่เครื่องหมายทัณฑ
ฆาตไว้ที่ตัวท้าย เช่น 

 cell = เซลล ์
 James Watt = เจมส ์วัตต์ 

ถ้าพยัญชนะซ้อนอยู่กลางศัพท์ให้ถือว่า พยัญชนะซ้อนตัวแรกเป็นตัวสะกดของพยางค์หน้า 
และพยัญชนะซ้อนตัวหลังเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ต่อไป ฉะนั้น การใช้พยัญชนะตัวสะกดและ
พยัญชนะต้น จะต่างกันตามหลักเกณฑ์การเทียบพยัญชนะในตารางข้างท้าย เช่น  

 pattern = แพตเทิร์น 
 Missouri = มิสซูร ี
 broccoli = บรอกโคลี 

๗. คําที่ตัวสะกดของพยางค์หน้าออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ตัวต่อไปด้วย ให้ถอื
หลักเกณฑ์ดังนี้  
  ๗.๑ ถ้าสระของพยางค์หน้าเป็นเสียงสระอะ ซึ่งเมื่อทับศพัท์ต้องใช้รูปไม้หันอากาศ 
ให้ซ้อนพยัญชนะตัวสะกดของพยางค์หน้าเข้าอีกตัวหนึ่งเพื่อเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ต่อไป เช่น  

 couple = คัปเปิล 
 double = ดับเบิล 

  ๗.๒ ถ้าสระของพยางค์หน้าเป็นสระอื่นที่ไมใ่ช่สระอะ ให้ทับศัพท์ตามรูปพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องซ้อนพยัญชนะ เช่น 

 California = แคลิฟอร์เนีย 
 general = เจเนอรัล 

  ๗.๓ ถ้าเป็นคําที่เกิดจากการเติมปัจจัย เช่น -er, -ing, -ic, -y และการทับศัพท์ตาม
รูปพยัญชนะภาษาอังกฤษดังข้อ ๗.๒ อาจทําให้ออกเสียงผิดไปจากภาษาเดิมมาก ใหซ้้อนพยัญชนะ
ตัวสะกดของพยางค์ต้นอีกหนึ่ง   เพื่อให้เห็นเค้าคําเดิม เช่น 

 sweater = สเวตเตอร์ 
 booking = บุกกิง 
 Snoopy = สนูปปี 

๘. คําประสมที่มีเครื่องหมายยัติภังค์ (hyphen) ให้ทับศพัท์โดยเขียนติดต่อกันไป เช่น  

 cross-stitch = ครอสสติตช์ 



 ๓ 

ยกเว้นในกรณทีี่เป็นศัพท์ทางวิชาการหรือวิสามานยนาม เช่น 

 cobalt-60 = โคบอลต์-๖๐ 
 McGraw-Hill = แมกกรอว-์ฮิลล์ 

๙. คําประสมซึง่ในภาษาอังกฤษเขียนแยกกนั เมื่อทับศัพทใ์ห้เขียนติดกันไป ไม่ต้องแยกคํา
ตามภาษาเดิม เช่น 

calcium carbonate = แคลเซียมคารบ์อเนต 
night club = ไนต์คลับ 
New Guinea = นิวกินี 

๑๐. คําคุณศัพท์ที่มาจากคํานาม ซึ่งมีปัญหาว่าจะทับศัพท์ในรูปคํานามหรือคําคุณศัพท์นัน้ 
ให้ถือหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  ๑๐.๑ ถ้าคําคุณศัพท์นั้นมีความหมายเหมือนคํานาม หรือหมายความว่า "เป็นของ" 
หรือ "เป็นเรื่องของ" คํานามนัน้ ให้ทับศัพท์ในรูปคํานาม เช่น 

hyperbolic curve = ส่วนโค้งไฮเพอร์โบลา 
electronic charge = ประจุอิเล็กตรอน 
focal length = ความยาวโฟกัส 

  ๑๐.๒ ถ้าคําคุณศัพท์นั้นมีความหมายว่า "เกี่ยวข้องกับ" หรือ "เกี่ยวเนื่องจาก" 
คํานามนั้น ใหท้ับศัพท์ในรูปคํานามโดยใช้คําประกอบ เชิง แบบ อย่าง ทาง ชนิด ระบบ ฯลฯ แล้วแต่
ความหมาย เช่น 

atomic absorption = การดูดกลืนโดยอะตอม 
electronic power conversion = การแปลงผันกาํลังเชิงอิเล็กทรอนิกส์ 

  ๑๐.๓ ในกรณทีี่การทับศัพท์ในรูปคํานามตามข้อ ๑๐.๑ และข้อ ๑๐.๒ ทําให้เกิด
ความหมายกํากวมหรือคลาดเคลื่อน ใหท้ับศัพท์ในรูปคําคณุศัพท์ เช่น 

sulpuric acid = กรดซัลฟิวริก 
feudal system = ระบบฟิวดัล 
metric system = ระบบเมตริก 
hyperbolic function  ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก 

๑๑. คําคุณศัพท์ที่มาจากช่ือบุคคล ให้ทับศัพทตามช่ือของบุคคลนั้น ๆ โดยใช้คําประกอบ 
ของ แบบ ระบบ ฯลฯ แล้วแต่ความหมาย เช่น 

Euclidean geometry = เรขาคณิตระบบยุคลิด 
Eulerian function = ฟังก์ชันแบบออยเลอร์ 
Napierian logarithm = ลอการิทึมแบบเนเปียร์ 



 ๔ 

ยกเว้นในกรณทีี่คําคุณศัพท์ทีม่าจากช่ือบุคคล เป็นชื่อเฉพาะที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในแต่ละวงการ ซึ่ง
อาจสังเกตได้จากการที่ในภาษา อังกฤษไม่ได้ใช้อักษรตัวใหญ่ขึ้นต้น ใหท้ับศัพท์ในรูปคําคุณศัพท ์เช่น 

abelian group = กลุ่มอาบีเลียน 

๑๒. คําคุณศัพท์เกี่ยวกับชนชาติต่าง ๆ ให้ทบัศัพท์ในรูปคํานามที่เป็นชื่อประเทศ เช่น 

Swedish people = คนสวีเดน 
Hungarian dance = ระบําฮังการี 

ยกเว้นชื่อที่เคยใช้มานานแลว้ ได้แก่ 

ประเทศเยอรมนีใช้ว่า …เยอรมัน  เช่น ภาษาเยอรมัน  
ประเทศกรีซ ใช้ว่า …กรีก เช่น เรือกรีก 
ประเทศไอร์แลนด์ ใช้ว่า …ไอริช เช่น ชาวไอริช 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้ว่า …ฮอลันดา เช่น ชาวฮอลันดา หรือ ...ดัตช์ เช่น ภาษาดัตช์ 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใช้ว่า …สวิส เช่น ผ้าสวิส 
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญแ่ละไอร์แลนดเ์หนือ ใช้ว่า ...อังกฤษ เช่น คนอังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา ใช้ว่า …อเมริกัน เช่น รถอเมริกัน 

สําหรับสหภาพโซเวียต ซึ่งในภาษาอังกฤษใช้คําคุณศัพท์ ๒ คํา คือ Soviet…และ Russian…ใช้ว่า …
โซเวียต และ …รัสเซีย เช่น  

Soviet Style (of architecture) = (สถาปัตยกรรม) แบบโซเวียต 
Russian food = อาหารรัสเซีย 

๑๓. การวางตําแหน่งคําคุณศัพท์ในคําทับศัพท์ ใหถ้ือหลกัเกณฑ์ดังนี้ 
  ๑๓.๑ คําคุณศพัท์ที่ประกอบคํานามที่เป็นภาษาไทย หรือเป็นคําทับศัพท์ แต่ได้ใช้ใน
ภาษาไทยมาจนถือเป็นคําไทยแล้ว ให้วางคําคุณศัพท์ไว้หลังคํานาม เช่น 

 cosmic ray = รังสีคอสมิก 
 gross ton = ตันกรอส 

            ๑๓.๒ ถ้าทั้งคําคุณศัพท์และคํานามเป็นคําทับศัพท์ที่ยังไม่ถือเป็นคําไทย ให้ทับศัพท์ตรงตาม
ศัพท์เดิม เช่น 

hyperbolic curve = ส่วนโค้งไฮเพอร์โบลา 
electronic charge = ประจุอิเล็กตรอน 
focal length = ความยาวโฟกัส 
Arctic Circle = อาร์กติกเซอร์เคิล 
adrenal cortex = อะดรีนัลคอร์เทกซ ์



 ๕ 

            ๑๓.๓ ถ้าต้องการเน้นว่าคํานามนั้นเป็นสิ่งที่มีหลายชนิดและคําคุณศัพท์ที่ประกอบเป็นชนิด
หนึ่งของคํานามนั้น อาจทับศัพท์โดยใช้คําประกอบ แบบ ชนิด ระบบ ฯลฯ มาแทรกไว้ระหว่างคํานาม
กับคําคุณศัพท ์เช่น 

normal matrix = เมทริกซแ์บบนอร์แมล 
thermoseting plastic = พลาสติกชนิดเทอร์โมเซตติง 

        ๑๔. คําย่อ ให้เขียนช่ือตัวอักษรนั้น ๆ ลงเป็นภาษาไทย ดังนี้ 

A = เอ B = บี C = ซ ี
D = ดี E = อี  F = เอฟ 
G = จี H = เอช I = ไอ 
J = เจ K = เค L = แอล 
M = เอ็ม N = เอ็น O = โอ 
P = พี Q = คิว R = อาร์ 
S = เอส T = ที U = ยู 
V = วี W = ดับเบิลยู X = เอกซ์ 
Y = วาย Z = แซด  

และให้เขียนโดยไม่ต้องใส่จุดและไม่เว้นช่องไฟ เช่น 

BBC = บีบีซี 
F.B.I = เอฟบีไอ 
DDT = ดีดีที 

        ๑๕. คําทับศัพท์ที่ผูกขึน้จากตัวย่อ ซึ่งอ่านออกเสียงได้เสมือนคําคําหนึ่ง มิได้ออกเสียงเรียง
ตัวอักษร ให้เขยีนตามเสียงที่ออกและไม่ต้องใส่จุด เช่น 

USIS = ยูซิส 
UNESCO = ยูเนสโก 
ASEAN = อาเซียน 

        ๑๖. ตัวย่อชื่อบุคคล ให้เขียนโดยใส่จดุ และเว้นช่องไฟระหว่างชื่อกับนามสกุล เช่น 

D.N. Smith = ดี.เอ็น. สมิท 
G.H.D. Cold = จี.เอช.ดี. โคลด์ 



 ๖ 

ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ 
A - E - I - O - U - Y

    สระ    ใช ้ ตัวอย่าง 
  

A     
  a    แอ     badminton   =   แบดมินตัน           
  อะ  aluminium  =   อะลูมิเนียม 
  อา  Chicago  =   ชิคาโก 
  เอ  Asia  =    เอเชีย 
  ออ  football   =   ฟุตบอล 
ar แอ  arrow  =   แอร์โรว์ 
  อา  bar  =   บาร์ 
  ออ  ward  =   วอร์ด 
  เออ  Edward  =   เอดเวิร์ด 

  are   แอ  mare  =   แมร ์
 

   หมายเหต ุยกเว้น are (verb to be) ใช้อาร์  
  

  aa      อา    bazaar              =   บาซาร ์            
  แอ  Aaron  =   แอรอน 

ae อี  Aegean  =   อีเจียน 
  แอ   aerosphere  =   แอโรสเฟียร ์
  เอ  sundae  =   ซันเด 

aea  เอีย  Judaea  =   จูเดีย 
aer เออ  kaersutite  =   เคอร์ซูไทต์ 
ai  เอ  Spain  =   สเปน 
  ไอ  Cairo  =   ไคโร 

air แอ  Bel Air  =   เบลแอร ์
ao  เอา  Mindanao  =   มินดาเนา 
au อา  laugh  =   ลาฟ 
  ออ  Augusta  =   ออกัสตา 
  เอา  Bissau  =   บิสเซา 
  โอ  Auger  =   โอเจอร์ 
  แอ  Laughlin  =   แลฟลิน 

aw ออ  lawernce  =   ลอว์เรนซ ์
ay เอ  Malay  =   มาเลย ์

ayr  แอ  Ayrshire  =   แอร์เชอร์  

http://www.royin.go.th/webengine/mod_profile01/index.php?#p_a
http://www.royin.go.th/webengine/mod_profile01/index.php?#p_e
http://www.royin.go.th/webengine/mod_profile01/index.php?#p_i
http://www.royin.go.th/webengine/mod_profile01/index.php?#p_o
http://www.royin.go.th/webengine/mod_profile01/index.php?#p_u
http://www.royin.go.th/webengine/mod_profile01/index.php?#p_y


 ๗ 

 

E     

e    อี    Sweden             =   สวีเดน              
  เอ  Lebanon =  เลบานอน 
  อิ  electronics =  อิเล็กทรอนิกส์ 
   เอะ   Mexico =  เม็กซิโก 

er เออ  Canberra =  แคนเบอร์รา 
  อา  Clerk =  คลาร์ก 

 ere   เอีย     Cashmere          =  แคชเมียร ์      
ea อี  Guinea =  กินี 

  เอ  Dead Sea            =  เดดซี                    
          เอีย    Caribbean        =  แคริบเบียน   

     
 ear    แอ     Bear                        =  แบร ์                   

   เอีย   gear =  เกียร์ 
  อา  Heart =  ฮาร์ต 
  เออ  Pearl Harbour     =  เพิร์ลฮาร์เบอร์ 

 eau  โอ  Beaufort =  โบฟอร์ด 
  อิว  beauty =  บิวตี 

ee อี  Greenwich =  กรีนิช 
eer เอีย  beer =  เบียร์ 
ei อี  Neit =  นีล                        
  ไอ  Einsteinium =  ไอน์สไตเนียม 

     
           เอ    Beirut                     =  เบรุต                   

eir    แอ  heir                       =  แอร ์
  เอีย  Peirse =  เพียร์ส 
  เออ  Peirce =  เพิร์ซ 

eo อี  people =  พีเพิล 
  เอ  Leominster =  เลมินสเตอร ์
  เอีย  Napoleon =  นะโปเลียน 
   เอียว  Borneo =  บอร์เนียว 

eou โอ  Seoul =  โซล 
eu อิว  leukemia =  ลิวคีเมีย 

     
           ยุ     Europe                   =   ยุโรป                  

  ยู  Euphrates =  ยูเฟรทีส            



 ๘ 

  เอีย  oleum =  โอเลียม 
  อู  Reuben =  รูเบ็น 

eur เออ  fleur-de-lis =  เฟลอร์เดอลีส ์
ew อิว  New York =  นิวยอร์ก 
  โอ  sew =  โซว์ 
  อู  Andrew =  แอนดรูว์ 

ey เอ  Yardley =  ยาร์ดเลย์ 
  อี  key  =  คีย์ 

I   

  i    อิ     King                   =   คิง                
  อี  ski =  สก ี
  ไอ  Liberia =  ไลบีเรีย 
ir เออ  zircon =  เซอร์คอน 
  อี  Pamir =  ปามีร์ 

ire ไอ  Ireland =  ไอร์แลนด ์

  
  เออ, 
เอีย   

 Hampshire       =  แเฮมป์เชอร์, แฮมป์เชียร์     

ia  เอีย  India =  อินเดีย 
ie อี  riebeckite =  รีเบกไกต์ 
  เอีย  Soviet =  โซเวียต 
  อาย  pie =  พาย 
  ไอ  necktie =  เนกไท 

ier เอีย  glacier =  เกลเชียร์ 
  iew   อิว  view =  วิว 

ion  เอียน  Union =  ยูเนียน 
  อัน  lotion =  โลชัน 
iu เอีย  aluminium =  อะลูมิเนียม 

         

O 

   o         โอ       Cairo                   =   ไคโร                       
  ออ  Tom =  ทอม 
  อะ  Washington =  วอชิงตัน 
  อู  Today =  ทูเดย์ 
or ออ  corruption =  คอร์รัปชัน 
  เออ  Windsor =  วินด์เซอร์ 



 ๙ 

ore ออ  Thomas More =  ทอมัส มอร ์
  โอ  Ben More =  เบนโมร์ 

oa ออ  Broadway =   บรอดเวย์ 
  โอ  Oakland =  โอกแลนด ์
  อัว  Samoa =  ซามัว 

 
 oar    ออ     board              =   บอร์ด                

oe โอ  Joe =  โจ 
  อู  Shoemaker         =  ชูเมกเกอร์ 
  เออ  goethite =  เกอไทต์ 
  อี  Phoenix =  ฟีนิกซ ์

oer เออ  oerlikon =  เออร์ลิคอน 
oi ออย  thyroid =  ไทรอยด์ 
  อัว  chamois =  ชามัวส์ 

oo อุ  foot =  ฟุต 
        อู  wood                     =  วูด                         

    
 
    อะ     Bloodsworth         =   บลัดส์เวิร์ท            

 oor   อัว  Moor =  มัวร ์
  ออ  door =  ดอร์ 
  โอ  Doorn =  โดร์น 

ou เอา  counter =  เคาน์เตอร์ 
  อาว  ground =  กราวนด์ 
  โอ  Boulder =  โบลเดอร์ 
  อะ  thermocouple =  เทอร์โมคัปเปิล 
  ออ  Gough =  กอฟ 

        อุ  soup =  ซุป 
   

    อู     Vancouver             =   แวนคูเวอร์             
our   ออ    bournonite =  บอร์โนไนต์ 
  เออ  Melbourne =  เมลเบิร์น 
  อัว  tour =  ทัวร ์
  โอ  Mourne =  โมร์น 

ow โอ  bowling =  โบว์ลิง 
  เอา  Cowpens =  เคาว์เพนส์ 
  อาว  townhouse =  ทาวน์เฮาส์ 
  อู  Cowper =  คูว์เปอร์ 

  oy      ออย    Lloyd   =  ลอยด์ 



 ๑๐ 

 

U     

   u     อะ     Hungary                     =   ฮังการี               
  อิว  Cuba     =  คิวบา 
  อุ  Lilliput     =  ลิลลิพุต 
  อู  Kuwait     =  คูเวต 
  ยู  Uranium =  ยูเรเนียม 
  อิ  busy    =  บิซ ี
ur   เออ  hurricane     =  เฮอร์ริเคน 

  ure   อัว  Sure    =  ชัวร์ 
  เออ  lecture     =  เลกเชอร์ 
    เอียว    Pure   =  เพียวร์ 

ua อัว  Guadalupe    =  กัวดาลูป 
ue อิว  Tuesday      =  ทิวส์เดย์ 
  อู   wuestite   =  วูสไทต์ 
ui อุ  fruit      =  ฟรุต 
  อู  juice     =  จูซ 
  อิ  circuit     =  เซอร์คิต 

  ไอ 
 Ruislip 
Northwood         

=  ไรสลิปนอร์ทวูด       

uir อิว  Muir      =  มิวร ์
uy ไอ  Schuyler      =  สไกลเลอร์ 
  อาย  Guy    =  กาย 

 

Y   

  y      อิ     Odyssey                           =    โอดิสซีย์             
  อี  Syria =  ซีเรีย 
  ไอ  cyclone =  ไซโคลน 

  ye    ไอ  rye =  ไรย์ 
yr   เออ     Myrna =  เมอร์นา 

 



 ๑๑ 

หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ตารางเทียบพยัญชนะภาษาอังกฤษ 

พยัญชนะ   พยัญชนะตน้     ตัวสะกดและตัวการันต ์   
    ภาษาอังกฤษ     ใช้  ตัวอย่าง  ใช้  ตัวอย่าง 

b บ  base = เบส บ  Gibb = กิบบ์ 
c+a ค  cat = แคต ก  cubic =  คิวบิก 
+o    cone = โคน     
+u    Cuba =  คิวบา     
+r    crown = คราวน์     
+l    Cleo = คลีโอ     

c+e ซ  cell =  เซลล ์ ซ  Greece =  กรีซ 
+i    cigar = ซิการ์     
+y    cyclone = ไซโคลน          

c (ออกเสียง ช) ช  glacier =  เกลเชียร์ - - 

           หมายเหต ุคําที่พยางค์สุดท้ายเป็น ca, co และ cer (ที่ออกเสยีงเกอร์) ซึ่งไทยเรานิยมใช้
เสียง ก ใหใ้ช้ ก      
           ตัวอย่าง  

 America = อเมริกา 
 disco = ดิสโก 
 soccer = ซอกเกอร์ 

 
พยัญชนะ   พยัญชนะตน้     ตัวสะกดและตัวการันต ์

ภาษาอังกฤษ  ใช้   ตัวอย่าง  ใช้   ตัวอย่าง 
   ch (ออกเสียง ช) ช  Chicago = ชิคาโก  ช  Beach  = บีช 
   ch (ออกเสียง ค) ค  Chios =  คิออส ก  Angioch = แอนติออก 

-ck     ก  Brunswick = บรันสวิก         

                    หมายเหต ุck เมื่อเป็นตัวสะกดและพยัญชนะต้นของพยางค์ต่อไปให้ใช้ กก เช่น    

Rocky = รอกกี 
locket = ล็อกเกต 

 
d   ด    dextrin = เดกซ์ทริน     ด    Dead Sea = เดดซี 
f  ฟ  Fox =  ฟอกซ ์  ฟ  Clifion = คลฟิตัน 

g+e จ  gestagen = เจสตาเจน จ  rouge = รูจ 
+i    engineer = เอนจิเนียร์      



 ๑๒ 

+y    gyro =  ไจโร      
g+a ก  galaxy =  กาแล็กซ ี    ก  magnesium = แมกนีเซียม 

+e   
 forget-me-
not =  ฟอร์เกตมีนอต 

    

+i    gift  = กิฟต์      
+o    golf  = กอล์ฟ      
+u    gulf  =  กัลฟ์      

+l   
 Gladstone = แกลดส
โตน   

    

+r    grand = แกรนด์      
gh ก  ghetto =  เกตโต   ฟ  Gough  =  กอฟ 
      ก  Pittsburgh = พิตส์เบิร์ก 

gh ( ไม่ออกเสียง)  -    -  Hugh = ฮิว 
 gn (g ไม่ออกเสียง) น  gneiss = ไนส์    น  design = ดีไซน ์

 

หมายเหต ุgn ถ้าเป็นตัวสะกดและพยัญชนะต้นของพยางค์ถัดไป แล้วออกเสียง /ñ/ ใช้ นญ เช่น 

Bologna  = โบโลนญา 
Cognac = คอนญัก 

 

gu (ออกเสียง กว) กว penguin = เพนกวิน    

gu (ออกเสียง ก) ก 
Guildford = กิลด์
ฟอร์ด 

ก league = ลีก 

h ฮ Haematite = ฮีมาไทต์    

h (ไม่ออกเสียง) - honour = ออเนอร์  ห John = จอห์น 

j จ Jim = จิม    

k  ค Kansas = แคนซัส ก York = ยอร์ก 

k (เมื่อเป็น ก bunker = บังเกอร์    

พยัญชนะต้นของพยางค์
สุดท้าย) 

 
market = มาร์เกต 

Yankee = แยงกี 
   

kh ค khartoum = คาร์ทูม  ก Sikh = ซิก 

l ล locket = ล็อกเกต ล Shell = เชลล ์

m ม micro = ไมโคร ม Tom = ทอม 



 ๑๓ 

n น nucleus = นิวเคลียส  น cyclone = ไซโคลน 

หมายเหต ุn เมื่อเป็นตัวสะกดและมีพยัญชนะ c ch g k qu ฯลฯ ตามแล้วทําให้เสียง n ที่เป็น
ตัวสะกดออกเสียงเป็น ง ใหถ้อด n เป็น ง เช่น 

Anglo-Saxon = แองโกลแซกซนั 
function = พังก์ชัน 
parenchyma = พาเรงคิมา 
Frank  แฟรงก์ 

  

p พ parabola = พาราโบลา ป capsule = แคปซูล 
 
หมายเหต ุp เมื่อเป็นพยัญชนะต้นให้ใช้ พ โดยตลอด ยกเว้นกลุ่มพยัญชนะบางกลุ่มที่ไทย นิยมใช้
เสียง ป ใหใ้ช้ ป ดังนี้ super-, -pa, -pean, -per, -pia, -pic, -ping, -pion, -po, -pus และ –
py  ตัวอย่าง 

superman = ซูเปอร์แมน 
Europa = ยูโรปา 
bumper = บัมเปอร์ 
topic = ทอปปิก 
shopping = ชอปปิง 
hippy = ฮิปปี 
hippo  ฮิปโป 
olympus  โอลิมปัส 

 
ตัวพยัญชนะ   ตัวพยัญชนะตน้   ตัวสะกดและตัวการันต ์
ภาษาอังกฤษ  ใช้  ตัวอย่าง  ใช้   ตัวอย่าง 

ph ฟ  phosphorous = ฟอสฟอรัส ฟ  graph = กราฟ 
q ก  Qatar =  กาตาร์    ก  Iraq = อิรัก 

 qu (ออกเสียง คว)   คว  Quebec = ควิเบก    - - 
qu (ออกเสียง ค) ค  Liquor = ลิเคอร์ ก  Mozambique = โมซมับิก 

r ร  radium = เรเดียม ร  barley =  บาร์เลย์ 
rh ร  rhodonite = โรโดไนต์ ห  myrrh = เมอรห์ 
     Murrha = เมอร์รา     

s (+ สระ) ซ  silicon = ซิลคิอน ส  Lagos = ลากอส  
    (+ พยัญชนะ)       ส    Sweden = สวีเดน  -  - 

(ออกเสียง ช) ช  Asia = เอเชีย - - 
son (อยู่ท้ายช่ือ)   สัน   Johnson =  จอห์นสัน   

's -   - ส์  King's Cup = คิงส์คัป 
sc (ออกเสียง ซ) ซ  scene = ซีน   



 ๑๔ 

(ออกเสียง สก) สก  screw = สกรูว   สก  disc = ดิสก์ 
sch (ออกเสียง ซ) ซ  scheelite = ซีไลต์   

(ออกเสียง ช) ช  schism = ซซิึม   
(ออกเสียง สก) สก  school = สกูล   

sh ช  shamal = ชามาล   ช  harsh = ฮาร์ช 

            sk                สก  
 skyros = สกิ
รอส                               

  สก    task = ทาสก์ 

sm - -     ซึม  protoplasm = โพรโทพลาซึม 
sp สป  spray  = สเปรย์   
     spore = สปอร์   
st สต  Stanford = สแตนฟอร์ด   
     strip = สตรปิ   

หมายเหต ุsc sk sp และ st ที่ถอดเป็น สก, สก, สป, และ สต ตามลําดับ ถ้า s อยู่กลางศัพท์ และ
เป็นตัวสะกดของพยางค์หน้า ให้ถอด c k p และ t นั้น เป็น ค ค พ และ ท เช่น   

Wisconsin = วิสคอนซิน  
Muskegon = มัสคีกัน 
asparagus = แอสพารากัส 
distemper = ดิสเทมเปอร์ 

 
พยัญชนะ   พยัญชนะตน้   ตัวสะกดและตัวการันต ์

ภาษาอังกฤษ  ใช้  ตัวอย่าง  ใช้   ตัวอย่าง 
             t               ท  Tasmania = แทสเมเนีย ต  Kuwait  = คูเวต                   

     trombone =  ทรอมโบน     

หมายเหต ุt เมื่อเป็นพยัญชนะต้น ใช้ ท โดยตลอด ยกเว้นกลุ่มพยัญชนะบางกลุ่มที่ไทยเรานิยมใช้
เสียง ต ใหใ้ช้ ต ดังนี้ anti-, auto-, inter-, multi-, photo-; ta, -ter, -ti, -tic, -ting, -tis, -to, -ton, 
- tor, -tre, - tum, -tus และ -ty  เช่น        

antibody = แอนติบอดี 
intercom = อินเตอร์คอม 
computer = คอมพิวเตอร์ 
quantum = ควอนตัม 
zygomata  ไซโกมาตา 

  
พยัญชนะ   พยัญชนะตน้   ตัวสะกดและตัวการันต ์

ภาษาอังกฤษ  ใช้  ตัวอย่าง  ใช้   ตัวอย่าง 
th ท  thorium = ทอเรียม ท  zenith = เซนิท 

thm - - ทึม  biorhythm = ไบโอริทึม 



 ๑๕ 

         logarithm = ลอการิทึม 
ti (ออกเสียง ช) ช  nation = เนชัน -   

     strontium =  สตรอนเชียม       
v (เมื่อเป็นตัวสะกดของ

พยางค์ต้น 
และเป็นตัวนําของ
พยางค์ต่อไปด้วย) 

ว  volt = โวลต์ ฟ  love =  เลิฟ 

         perovskite  =  เพอรอฟสไกต์   
  -  - ฟว  Livingstone = ลิฟวิงสโตน 
w  ว  Wales = เวลส์ ว  cowboy  =  คาวบอย 

wh (ออกเสียง ว) ว  White = ไวต์ - - 
wh (ออกเสียง ฮ) ฮ  Whewell = ฮิวเอลล์     

x ซ  Xenon = ซีนอน         กซ  boxer = บอกเซอร์                
     oxford = ออกซฟอร์ด 
     onyx = โอนิกซ ์
y ย  Yale = เยล ย  key = คีย์ 
z ซ  zone = โซน ซ  Vaduz = วาดุซ 

        
หมายเหต ุ       
 ๑. คําหรือพยางค์ที่มีพยัญชนะต้นหลายตัว และตัวหน้าไม่ออกเสียง เมื่อเขียนทับศัพท์
เป็นภาษาไทย ไม่ต้องใส่พยัญชนะตัวที่ไม่ออกเสียง เช่น 

gnat = แนต 
knight = ไนต์ 
psycho = ไซโค 
pneumonia = นิวมอเนีย 

 ๒. วิสามานยนาม ที่ในภาษาอังกฤษออกเสียงเฉพาะพิเศษนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ใน
ตาราง ให้ถอดตามการออกเสียง เช่น       

Worcester  = วูสเตอร์  
Marble Arch = มาร์บะลาช 

  



 

หนา  192   

สงวนลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 

 
เรื่อง : ศัพทบัญญัติ 
 

 ศัพทบัญญัติ  คือ  คําที่ราชบัณฑิตยสถานกําหนดใหใชเปนมาตรฐานในการเขียนที่เปนทางการ  ซึ่ง
ศัพทเหลานี้ก็เปนศัพทที่มาจากภาษาตางประเทศ  เชน 

1. อีเมล  ใหใช  จดหมายอิเล็กทรอนิกส   
2. ฟร ี   ใหใช  วาง  ,  ไมเสียเงิน   
3. แฟลต  ใหใช  หองชุด 
4. คอมพิวเตอร  ใหใช  คณิตกรณ 
5. เซน็   ใหใช  ลงลายมือชื่อ 

 
 หมายเหตุ   “ทับศัพท”  จะถอดรูปอักษรภาษาตางประเทศออกมาเปนรูปอักษรไทย  แต  

                        “ศพัทบัญญัติ” จะคดิคาํไทยขึ้นใหมจากศัพทเดิมภาษาตางประเทศ  อาจจะโดยการแปล  

                                           ความหมายแลวคิดคําไทยใชแทน  

 
ตัวอยางขอสอบ 

1. ขอใดคือความหมายของ e-mail  (ขอสอบเกา 2557) 
ก. จดหมายราชการ 
ข. จดหมายพิเศษ 
ค. จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
ง. จดหมายทางคอมพิวเตอร     

ตอบ  ขอ  ค  จดหมายอิเล็กทรอนิกส  หรือขอสอบอาจจะใช “ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส” ก็ได 

 

2. ขอใดใชคําบัญญัติศัพทไมถูกตอง   
ก. Copy ศัพทบัญญัติคือ ถายเอกสาร 
ข. Account ศัพทบัญญัติคือ บัญชีผูใช 
ค. Computer ศัพทบัญญัติคือ คณิตกรณ   
ง. Plug ศัพทบัญญัติคือ เตาเสียบ    

ตอบ  ขอ  ก  Copy  ศัพทบญัญัติที่ถูกตอง คือ  ถายสําเนา 
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เรื่อง : คําราชาศัพท 
 

คําวา  “ราชาศัพท”  แปลวา  ถอยคําสําหรับพระเจาแผนดิน  แตความหมายปจจุบันนั้น  หมายถึง  
ถอยคําที่ใชกับบุคคลตาง ๆ นับตั้งแตพระเจาแผนดิน  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมวงศานุวงศ  พระศาสดา  
พระสงฆ  ขุนนาง  ขาราชการ  และสามัญชนอื่น ๆ 
 ดังนั้น  ขอสอบเรื่องราชาศัพทจะยึดตามความหมายปจจุบัน   

 

ตัวอยางขอสอบ 

จงใชบทประพันธที่กําหนดใหตอไปน้ี ตอบคําถามขอที่  1-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อวัยวะในขอใดไมปรากฏในบทประพันธ  (ขอสอบเกา 2557) 
ก. หู    
ข. ตา 
ค. จมูก 
ง. ปาก     
ตอบ  ขอ  ค  จมูก  มิไดกลาวถึงในบทประพันธนี้  สวนขออ่ืน ๆ ปรากฏทั้งหมด  ดังนี้ 

ห ู  ปรากฏในคําประพันธ พิศกรรณคลายกลีบบุษบง  
  

ตา  ปรากฏในคําประพันธ พิศเนตรดั่งเนตรดั่งเนตรมฤคิน  
จมูก  ปรากฏในคําประพันธ - 
ปาก    ปรากฏในคําประพันธ พิศโอษฐดั่งหนึ่งจะแยมสรวล 
 
 
 

 
 

พิศพักตรผองพักตรดังจันทร  พิศขนงกงงอยด่ังคนัศิลป 
พิศเนตรดั่งเนตรมฤคิน    พิศทนตดั่งนิลอันเรียบราย 
พิศโอษฐดั่งหนึ่งจะแยมสรวล   พิศนวลด่ังสีมณีฉาย 
พิศปรางดั่งปรางทองพราย   พิศกรรณคลายกลีบบุษบง 
พิศจุไรด่ังหนึ่งแกลงวาด    พิศศอวิลาศด่ังคอหงส 
พิศกรด่ังงวงคชาพงศ    พิศทรงดั่งเทพกินรา 
พิศถันด่ังปทุมเกสร    พิศเอวเอวออนด่ังเลขา 
พิศผิวผิวผองดั่งทองทา    พิศจริตกิริยาก็จับใจ 

(บทชมโฉมนางสีดา ตอน ทศกัณฐลักนางสีดา) 
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2. จากบทประพันธท่ีกําหนดให มีการเปรียบเทียบ “ฟน” เปนสีใด 
ก. ขาว  
ข. นิล  
ค. เงินยวง 
ง. ทองคาํ 
ตอบ  ขอ  ข  จากคําประพันธ  พิศทนตดั่งนิลอันเรียบราย  อธิบายเพิ่ม  สีนิล  คือ สีดํา      

จริง ๆ แลวขอนี้แสดงวัฒนธรรมอยางหนึ่งของไทยคือ การกินหมาก เคี้ยวจนฟนเปนสีดํา ซึ่งการกิน
หมากจนฟนดํา  โบราณเขาวาเปนคนสวย  เปนคนงาม   

 

3. จากบทประพันธน้ี มิได เปรียบเทียบความงามของนางกับสัตวชนิดใด 
ก. กวาง 
ข. มา 
ค. ชาง  
ง. หงส  
ตอบ  ขอ  ข  ไมมีการเปรียบเทยีบความงามของนางกับ มา แตอยางใด  สวนขออ่ืน ๆ 

ปรากฏทั้งหมด  ดังน้ี 

พิศเนตรดั่งเนตรมฤคิน     มฤคิน  หมายถึง  กวาง  (แปลงมาจาก  มฤคี) 

พิศกรดั่งงวงคชาพงศ     คชา     หมายถึง  ชาง  (แปลงมาจาก  คช) 

พิศศอวิลาศดั่งคอหงส     หงส     หมายถึง  เปนนกในนิยาย เปนนกตระกูลสูง สงางาม 

 

4. จากบทประพันธมีการเปรียบเทียบ  “พระถัน”  กับดอกไมในขอใด 
ก. ดอกกุหลาบ 
ข. ดอกบัว 
ค. ดอกรัก  
ง. ดอกเกสร  
ตอบ  ขอ  ข  เพราะจากบทประพันธ  พิศถันดั่งปทุมเกสร  “ปทุม”  หมายถึง  ดอกบัว  

 

5. จากคําประพันธ  “พิศจุไรด่ังหนึ่งแกลงวาด” คําที่ขีดเสนใต  หมายถึงขอใด   
ก. แสรงทํา 
ข. เสแสรง 
ค. กลั่นแกลง 
ง. จงใจ  ตั้งใจ 

ตอบ  ขอ  ง  ศัพทนี้ความหมายเดิม  คือ  จงใจ หรือ  ตั้งใจ  
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6. จากคําประพันธมกีารใชคําราชาศัพทที่เกี่ยวกับรางกายกี่รายการ   
ก. 10  รายการ 
ข. 11  รายการ 
ค. 12  รายการ 
ง. 13  รายการ   

ตอบ  ขอ  ข  จํานวน  11  รายการ  ดังนี้  

1. พักตร  = ใบหนา  
2. ขนง  =  คิ้ว  
3. เนตร  = ดวงตา  
4. ทนต  =  ฟน  
5. โอษฐ  =  ริมฝปาก    
6. ปราง  =  แกม  
7. กรรณ  =  หู  
8. จุไร  =  ไรผม 
9. ศอ   =  คอ  
10. กร   =  ศอกถึงขอมือ  (ถาแปลวา  “มือ”  จะใช พระหัตถ) 
11. ถัน   =  เตานม 

ขอสังเกต  โจทยขอนี้ถามคําราชาศัพท  คาํตอบจึงคัดเฉพาะที่เปนราชาศัพทจริง ๆ มา
เทานั้น    มีบางคําที่หมายถึงรางกายจริง  แตไมไดใชเปนคําราชาศัพทเปนการใชคําธรรมดาเทานั้น  
เชน   

1. ผิว  ถาเปนราชาศัพท  ตองใช  “พระฉวี” 
2. เอว  ถาเปนราชาศัพท  ตองใช  “พระกฤษฎี  บั้นพระองค  พระกฏิ” 
3. รูปราง ถาเปนราชาศัพท  ตองใช  “พระวรกาย” 
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7. จากคําประพันธที่กําหนดให มีการเปรียบเทียบทัง้หมดจํานวนก่ีรายการ  (ขอสอบเกา 2557) 
ก. 15  รายการ 
ข. 16  รายการ 
ค. 17  รายการ 
ง. 18  รายการ   

ตอบ  ขอ  ก  แค  15  รายการ  เพราะโจทยถามวามีการเปรียบเทียบก่ีรายการ  คําตอบดู

ไดจากคําเปรียบในตัวบทประพันธเลย  คาํเปรียบในบทประพันธมีคําวา  “ดัง  ดั่ง  คลาย”  มีก่ีคําก็มี

การเปรียบตามจาํนวนคําเปรยีบท่ีปรากฏเลย    

พิศพกัตรผองพักตรดังจันทร  พิศขนงกงงอยดั่งคันศลิป 
พิศเนตรดั่งเนตรมฤคิน    พิศทนตดั่งนิลอันเรียบราย 
พิศโอษฐดั่งหน่ึงจะแยมสรวล   พิศนวลดั่งสีมณีฉาย 
พิศปรางดั่งปรางทองพราย   พิศกรรณคลายกลีบบุษบง 
พิศจุไรดั่งหน่ึงแกลงวาด    พิศศอวิลาศดั่งคอหงส 
พิศกรดั่งงวงคชาพงศ    พศิทรงดั่งเทพกินรา 
พิศถันดั่งปทุมเกสร    พศิเอวเอวออนด่ังเลขา 
พิศผิวผิวผองดั่งทองทา    พิศจริตกิริยาก็จับใจ 

 หมายเหตุ  “พศิจริตกิริยาก็จับใจ”  วรรคนี้ไมมีการเปรียบเทียบเลยนะ  เพียงแตบอกวา                
ดูกิริยามารยาทก็นาประทบัใจ  (ถาเปนการเปรียบเทียบ สตูร = ตัวต้ัง + คําเปรียบ (ดุจ ดั่ง) + ตัวเปรียบ) 
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เรื่อง : คําสุภาพ 
 
 คําสุภาพ  คือ  คําท่ีไมหยาบคาย  เปนคาํท่ีเหมาะสมใชกับสุภาพชนหรือคนทั่วไป  หรือใชตามฐานะ
ของบุคคล  และใชในภาษาราชการ 

1. หากรัฐบุรุษเสียชีวิตตองใชคําใดจึงจะถูกตองเหมาะสม  (ขอสอบเกา 2557) 
ก. อนิจกรรม    
ข. ถึงแกกรรม 
ค. อสัญกรรม 
ง. สิ้นชีพิตักษัย     

ตอบ  ขอ  ค  อสัญกรรม  

  

คําศัพท ฐานะของบุคคล/ใชกับ 
สวรรคต, เสด็จสวรรคต พระมหากษัตริย และพระราชวงศ ชั้นสูง  
ทิวงคต, เสด็จทิวงคต พระมหากษัตริยตางประเทศ  กรมพระราชวังบวรสถานมงคล พระราชวงศท่ี

ดํารงพระอิสริยศักดิ์สูง  ทรงเศวตฉัตร 7 ชั้น  เจาฟาซึ่งไดรบัการเฉลิมพระยศ 
พิเศษ แตยังทรงฉัตร 5 ชั้น  

สิ้นพระชนม พระราชวงศช้ันเจาฟา  พระองคเจา  สมเด็จพระสังฆราชเจา  และสมเด็จ 
พระสังฆราช  

สิ้นชีพตักษัย, ถึงชีพิตักษัย หมอมเจา  
ถึงแกพิราลัย เจาประเทศราช  เจาผูครองนคร  สมเด็จเจาพระยา  

 
ถึงแกอสัญกรรม ผูมีบรรดาศักดิ์เปนเจาพระยา ปจจบุันใชกับผูท่ีขณะดํารงตําแหนง

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานวุฒิสภา ประธานองคมนตรี องคมนตรี 
รัฐบุรุษ ประธานสภา ผูแทนราษฎร ประธานศาลฎีกา ผูไดรับพระราชทาน
เครื่องราช อิสริยาภรณชั้นปฐมจุลจอมเกลา  

ถึงแกอนจิกรรม ผูมีบรรดาศักดิ์เปนพระยา ปจจุบันอนุโลมใชกับผูไดรับ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ตั้งแตช้ันประถมาภรณมงกุฎไทย หรือทุติยจุลจอมเกลา 
และทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ ขาราชการตั้งแตระดับ 9 ขึ้นไป 

มรณภาพ ภิกษุ (พระสงฆ)  สามเณร 
ถึงแกกรรม สุภาพชนท่ัวไป  คนทั่วไป   
ตาย สัตวทั่วไป 
ลม สัตวพาหนะที่มีรูปรางใหญ เชน วัว ชาง 
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เรื่อง : ภาษากํากวม  
 

 ภาษากํากวม  คือ  ประโยคท่ีสื่อความหมายไมชัดเจน  อาจเปนไปในลักษณะใชคาํส่ือความหมาย       
ไมชัดเจน  ตีความไดหลายอยาง แปลความไดหลายอยาง  หรือเปนเรื่องของการแบงวรรคตอนไมถูกตอง  จึง
ทําใหเกิดความสับสนในการสือ่สารได 

ประเด็นคําถาม 
1) ประโยคในขอใดใชภาษากํากวม 
2) ประโยคในขอใดใชภาษาท่ีมีความชัดเจน 
3) ขอใดสื่อความหมายไดชัดเจนท่ีสุด 

ตัวอยางขอสอบ 
1. ประโยคในขอใดใชภาษาที่มีความชัดเจน  (ขอสอบเกา 2560) 

ก. ผมยุงมาก 
ข. ฉันไมชอบกินขาวเย็น 
ค. คนขนขยะออกจากบาน 
ง. ฉันขอใบรับรองแพทยคะ 

ตอบ  ขอ  ง  สื่อความชัดเจนที่สุด  และไมสามารถแบงวรรคใหมีความหมายเปนอยางอ่ืนได 
ผมยุงมาก อาจแปลความได  1.  (ผม) เสนผมฟู ยุง หรือไมเรียบ 
     2.  (ผม) สรรพนามแทนตัวเอง และบอกวา งานยุง 
ฉันไมชอบกินขาวเย็น อาจแปลความได 1.  ไมชอบกินขาวที่ไมรอน 
               2.  ไมชอบกินขาวมื้อเย็น 
คนขนขยะออกจากบาน อาจวรรคได     1.  คน / ขนขยะออกจากบาน 
              2.  คนขนขยะ (พนักงานขนขยะ) / ออกจากบาน 

 

2. ขอใดใชภาษากํากวม 
ก. ผาขาดไปเยอะมาก 
ข. นกเกาะอยูบนกิ่งไม 
ค. เขารองเพลงไดไพเราะมาก 
ง. ฉันทําขอสอบวิชาภาษาไทย 

ตอบ  ขอ  ก  “ผาขาดไปเยอะมาก”  อาจแปลความได  2  อยางคือ  ผาขาด  (ผาฉีกขาด)   
  หรือ  ผาขาด  (ผาไมครบ)   /  สวนขออ่ืนสื่อความไดชัดเจนไมมีกํากวม 
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เรื่อง : ภาษาฟุมเฟอย 
 

 ภาษาฟุมเฟอย  คือ  ประโยคที่มีการใชคําเกินความจาํเปน  หรือใชคําท่ีมีความหมายอยางเดียวกัน
หลายคําซอนกัน  ภาษาจึงไมกระชับหรือไมกะทัดรดั  ภาษาฟุมเฟอยนี้ถาลองตัดออกจะไมทําใหเสียความหรือ
ความหมายเปลี่ยนแปลง 

ประเด็นคําถาม 
1) ประโยคในขอใดใชคําฟุมเฟอย 
2) ขอใดเปนประโยคที่มีใจความกะทัดรัด 

ตัวอยางขอสอบ 
1. ประโยคในขอใดใชถอยคํากะทัดรัด 

ก. เกิดอุทกภัยน้ําทวมที่กรุงเทพฯ 
ข. อนาคตขางหนาฉันตองรวยมาก 
ค. ความซื่อสัตยคือคุณธรรมของคนดี 
ง. ทางขึ้นภูเขาขรุขระไมเรียบเดินไมสะดวก 

ตอบ  ขอ  ค  ไมมีคําฟุมเฟอย  ใชคํากะทัดรัดที่สุด / สวนขออื่นมีการใชคําฟุมเฟอย  ดังนี้ 
ขอ  ก.  เกิดอุทกภัยน้ําทวมท่ีกรุงเทพฯ 
ขอ  ข.  อนาคตขางหนาฉันตองรวยมาก    
ขอ  ง.   ทางขึ้นภูเขาขรุขระไมเรียบเดินไมสะดวก 
   

2. ประโยคในขอใดใชคําฟุมเฟอย 
ก. เกิดอุบัติเหตุรถชนคนตายหมดไมมีใครรอด 
ข. ทุกคนพยายามทําหนาท่ีอยางเต็มที่แลว 
ค. อนาคตฉันจะเปนนักบิน 
ง. อยาใชจายเงินเกินความจําเปน 

ตอบ  ขอ  ก  มีคําฟุมเฟอย  คือ  ตายหมดไมมีใครรอด 
ระวัง  ขอ  ข.  ทุกคนพยายามทําหนาทีอ่ยางเต็มที่แลว  ขอนี้อาจโดนหลอก  ถามีคําซํ้ากัน

แตความหมายตางกันไมถือวาใชคําฟุมเฟอย 
3. ประโยคในขอใด ไมมี การใชคําฟุมเฟอย 

ก. ฉันมีความจริงใจตอเธอ 
ข. ครูทําการสอนวิชาภาษาไทย 
ค. โรงเรียนใหการสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี 
ง. เขาพอใจท่ีไดรับตําแหนงประธานโรงเรียน 

ตอบ  ขอ  ง  ไมมีคําฟุมเฟอย  /  ขอ  ก. มีคําฟุมเฟอย  คือ  มีความ  /  ขอ  ข. มีคํา
ฟุมเฟอย  คือ  ทําการ  /  ขอ  ค.  มีคําฟุมเฟอย  คือ  ใหการ 

 
 
 

คําที่ขีดเสนใต เปนคําฟุมเฟอย   

คือมีความหมายซ้ํากัน 

ถาพบคําเหลานี้  “มีการ  มีความ  ทําการ  ทําความ  ใหการ  ใหความ  ในการ  ในความ  สําหรับใน” 

ใหลองตัดออก  ถาไมทําใหใจความของประโยคเปลี่ยนแปลง  แสดงวาประโยคน้ันฟุมเฟอยทันที 
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 ขอสอบจริงภาษาอังกฤษป 60 + เทคนิคเรงรัดเก็บแตม 
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 ขอสอบเกาวิชาภาษาอังกฤษ ภาค ก ทองถ่ิน ป 2560 นั้น เปนขอสอบ Reading ทั้งหมด 

 (ขอสอบ Reading คือขอสอบที่ตองทําความเขาใจบทความที่อาน) หากจะเปรียบเทียบกับขอสอบ

ภาษาไทยคือขอสอบบทความยาว กลาวคือ ไมมีเร่ืองไวยากรณ (Grammar) ในขอสอบ 

 อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวาในการสอบทองถิ่นป 2561 นี้จะออก Reading ทั้งหมด ผูสอบควร

เตรียมตัวในสวนไวยากรณ (Grammar) ไวดวย 

 

 
 ผูเขียนขอแนะนาํผูท่ีเร่ิมตนภาษาอังกฤษเทานั้น สําหรับผูท่ีชํานาญแลวกรุณาขามหัวขอนี้ 

 1. ควรทราบวาผูไดบรรจุเปนขาราชการทองถ่ินสวนใหญ มักจะไดคะแนนในวิชากฎหมายหรือความรู

พื้นฐานในการปฏิบัติราชการใน ภาค ก ใกลเคียงกัน แตวิชาที่เปนตัวตัดสินวาจะไดบรรจุเร็วหรือชา คือ วิชา

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

 2. เมื่อทราบความสําคัญของวิชาภาษาอังกฤษแลว ตองเปดใจในการเรียนรูและมุงมั่นวาจะพิชิต

คะแนนในสวนภาษาอังกฤษใหได เตือนตนเองไวเสนอวาจะไมทิ้งวิชานี้ 

 3. “ตองทองศัพท” เพราะ วิธีเรงรัดและเปนพื้นฐานในการทํา ขอสอบ Reading คือตองทองศัพท 

ใหพอทราบความหมายของบทความนั้นๆโดยควรทองคําศัพทท่ีมีความหมายใกลเคียงกันหรือตรงกันขาม 

 เอกสารฉบับนี้ มีคําศัพทที่คัดสรรมาใหแลว 

 4. ในสนามสอบ แมทองศัพทมาแลว แตหากเรายังแปลความหมายไมได ก็ควรอานบทความน้ันอีก

หลาย ๆ รอบ(ถาเวลาเหลือ)  เพราะ หากเราทองศัพทและจําความหมายไดมากระดับหน่ึงแลว ผลลัพธ คือ 

ยังพอแปลความหมายของบทความไดบางและสามารถไดคะแนนสวนน้ีไดบางอยางไมนาเชื่อ ที่สําคัญ คือ หาม

ถอดใจกับขอสอบ Reading 

 

 
 1. ควรมีความรูรอบตัว เกี่ยวกับเหตุการณสําคัญทั้งในประเทศและตางประเทศ แมเราไมสามารถ

แปลบทความไดท้ังหมด แตหากแปลความหมายบทความจากคําศัพทที่ทองมาได บวกกับความรูรอบตัวที่มีอยู 

ก็ทําใหสามารถคาดเดาไดวาบทความดังกลาวในขอสอบเก่ียวกับอะไร ทําใหงายข้ึนเยอะ … 

  ทิศทางขอสอบเกา ป 2560  

 เทคนิคเรงรัด สําหรับผูเริ่มตนภาษาอังกฤษ 

 เคล็ดลับ การทําขอสอบ Reading 
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 2.  หาใจความสําคัญจากคาํศัพท 2-3 คํา ในยอหนาแรกของบทความ ใจความสําคัญของบทความ

มักอยูยอหนาแรก  บางครั้งใจความสําคัญก็คือคําศัพทเพียง 2-3 คําในบทความ ถาเราแปลคําศัพทไมก่ีคํานี้ได 

ก็ทําใหพอคาดเดาความหมายตอไปได 

 3.  ใจความสําคัญมักจะอยูหลังเคร่ืองหมาย , comma(จุลภาคหรือลูกน้ํา) ท่ีอยูหลังกลุมคําที่

นําหนาประโยค ดังนี้ 

  3.1 , อยูหลัง Preprosition 

   Preprosition คือ คําบอกสถานที่เชน in(ใน), on(บน), at(ที่), between(ระหวาง) 

   Down(ลง ดานลาง), witn(กับ), after(หลังจาก), near(ใกล), by(โดย) 

   ตัวอยาง  In the 5G Race, Airwave Auctions Are the Next Rivalry 

     ตัวอยางขางตน  In คือ Preprosition   

       คําที่ขีดเสนใต คือ ใจความสําคัญ 

 

  3.2 , อยูหลัง Verb 1 + ing 

   ตัวอยาง  Following his failed simulator test in 2015, Cross  

     took a period of sick leave and became ''un current'' 

     ตัวอยางขางตน  Verb 1 + ing คือ Following   

       คําที่ขีดเสนใต คือ ใจความสําคัญ 

 

  3.3 , อยูหลัง Verb 3 

   ตัวอยาง  Last week was Banned Books Week, and many libraries 

     around the country held special events to encourage 

     people to, basically, read whatever they want. 

 

 4.  บทความใดมีคําเชื่อมที่บอกความขัดแยงกันอยูตรงกลาง แสดงวาขอความหนากับขอความที่หลัง

ที่อยูระหวางคําเชื่อมนั้น มีความหมายตางหรือขัดแยงกัน 

 คําเชื่อมท่ีบอกความขัดแยง เชน  

 Though,  Although,  Even though,  Even if   = ถึงแมวา 

 Inspite of,  Despite,  Notwithstanding   = ทั้งๆ ที่(แยงกัน) 

 But        = แต 

 Still,  But,  Yet,  However,  Nevertheless,  Nonetheless =  แตอยางไรก็ตาม 

 no matter what  + N.  no matter how   + adj.       = ไมวาอะไรก็ตาม  

 On the other hand, On the contrary, In contrast, Conversely=กลับกัน / ตรงกันขาม

 while,  meanwhile,  whereas,  As    = ในขณะที ่

 Rather,  Instead      = แทนที่จะเปนเชนนั้น 
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   ตัวอยาง  The 21-year-old said he was aggrieved that he’d been 

 penalised despite trying to do things by the book.  

   ขอความที่อยูหนา despite กับ ขอความที่อยูหลัง despite มีความแยงกัน 

  

 5. หากเจอคําศัพทยากหรือศัพทเฉพาะทาง หากแปลไมออกอยาเพิ่งทอ ใหอานไปกอนแลวจะเจอ

คําอธิบายหรือคําขยาย ซึ่งเปนศัพทท่ีนาจะแปลได จะทําใหรูถึงความหมายของศัพทเฉพาะกอนหนานั้น 

 ศัพทยากๆในบทความ มักมีคําอธิบายดานหลังเครื่องหมาย ตอไปนี้ 

  เครื่องหมาย , (comma จุลภาคหรือลูกน้ํา) 

  เครื่องหมาย -  

  เครื่องหมาย : 

   ตัวอยาง  A tsunami, also known as a seismic sea wave, is a series 

of waves in a water body caused by the displacement of a large volume of water 

 ขอความที่อยูหลังเครื่องหมาย , คือ การอธิบายคําวา tsunami (สึนามิ) 

 หลังเครื่องหมาย , เราจะเห็นศัพทงายๆ หลายๆ คํา คือ   

    Sea (ทะเล) 

    wave (คลื่น) 

    water (น้ํา) ซึ่งทําใหเราสามารถเดาความหมายได 
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 ขอสอบที่พบในป 2560 มปีระมาณ 4-5 บทความ เปนเรื่องเก่ียวกับ 

 1. ความม่ันคงในงาน การจางงานของผูประกอบการ 

 2. การใหขอมูลสวนตัวทางอินเทอรเน็ตมีความเสี่ยง 

 3. การโฆษณารถ SUV ในตางประเทศ 

 4. หาใจความสําคัญในจดหมาย 

 5. Sick Building Syndrome (SBS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความที่ 1 

 The situation varies from country to country, but in today's economy there is 

generally less job security worldwide. Even in Japan, where people traditionally had a very 

secure job for life, there is now no promise of a lifetime job with the same company. One 

reason for the lack of job security is the worldwide decrease in manufacturing jobs. 

Another reason is employers' need to hold down costs. This has resulted in two enormous 

changes for the workforce. First, employers are creating more and more temporary jobs 

because they don't need to pay health insurance or other benefits to employees in these 

positions, as they would to people in permanent posts. Second, more and more 

companies are outsourcing. In other words, they are closing offices and factories and 

sending work to other areas of the country or to other countries where labor is cheaper. 

This happens with factory work and computer programming. Also, the call center industry 

is on the move-mostly to India. Increasingly, when customers in Canada, the United States, 

England and Australia call a company to order a product or ask for help with their 

computer, they actually speak with someone in India, although they might not know it. 

India is popular with companies because there is a well-educated workforce, salaries are 

much lower than in other countries, and educated people are already fluent in English. 

New call center employees in India spend months in training. They learn to use the accent 

of their customers-Australian or American, for example. 
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(ในวันสอบจริงไมมีการแปลมาให  การรูความหมายของคําศัพทจึงสําคัญมาก เพราะหากแปลไมไดเลย 

จะทําใหไมทราบแมกระทั่งโจทยตองการถามอะไร)  

 

 

 แปลคราว ๆ 

 ปจจุบันนี้ ความมั่นคงในการทํางานมีลดนอยลง แมแตประเทศญี่ปุนก็มีปญหานี้ โดยเมื่อกอนมีความ

มั่นคงมากกวาแตปจจุบันไมมีสัญญาการทํางาน  

 เหตุผลที่ทําใหขาดความมั่นคงในการทํางาน คือ งานดานการผลิตลดลง อีกสาเหตุ คือ นายจาง

ตองการจายคาแรงราคาต่ํา ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากดานกําลังของแรงงาน 

  1. นายจางตองการจางพนักงานชั่วคราว เพราะไมตองการจายคาประกันสุขภาพและสวัสดิการ อ่ืนๆ

เหมือนพวกที่บรรจุแลว  

 2. บริษัทจํานวนมากเลือกที่จะจาง Outsourcing  (คือ การทําสัญญาจางบุคคลจากภายนอกหรือจาก

องคกรอ่ืน เพื่อมาทํางานบางอยางใหกับองคกรของตนเองในการทํางาน)  อีกอยางคือ นายจางเองมักปดออฟ

ฟตและโรงงานไปยังประเทศท่ีแรงงานมีราคาถูกกวา  

 สิ่งนีเ้หลาน้ี เกิดขึ้นกับงานโรงงาน และcomputer programing รวมท้ังอุตสาหกรรม call center 

ซึ่งสวนมาก ไดยายไปยังประเทศอินเดีย เมื่อลูกคาจาก Canada, the United States, England และ 

Australia โทรศัพทไปยังบริษัทเพ่ือสั่งซื้อสินคาหรือขอคําปรึกษาเก่ียวกับคอมพิวเตอร  ลูกคาเหลานี้จะไดคุย

กับคนอินเดีย ซึ่งลูกคาบางคนอาจไมรูตัววาคุยกับคนอินเดียอยู 

  อินเดียเปนประเทศท่ีหลายบริษัทนิยม เพราะแรงงานมีการศึกษาดี คาแรงต่ํากวาประเทศอ่ืน และยัง

มีการสอนการใชภาษาอังกฤษคลองแคลวซึ่งตองใชเวลาอบรม  พวกเขาจะไดรับการฝกการใชสําเนียงของ

ลูกคา เชน สําเนียงออสเตรเลีย อเมริกัน  

 

 แนวคําถาม จากขอสอบเกา  

 บทความขางตน มี 4 ตัวเลือก (วันสอบจริงเปนภาษาองักฤษท้ังคําถามและชอยส) 

 เชน ถามวา  - ตัวเลือกในชอยสใดกลาวถูกตอง หรือกลาวผิด 

   - Topic ของบทความนี้ คือ อะไร  ตอบ Job Security 

   - Main idea ของบทความน้ี 
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 แนวคําถาม จากขอสอบเกา  

 บทความขางตน มี 4 ตัวเลือก (วันสอบจริงเปนภาษาองักฤษท้ังคําถามและชอยส) 

 

1. The original model for these advertisements ตายดวยสาเหตุใด 

 ตอบ lung cancer 

 

2. ขอใดกลาวถึงรถ SUV ไดถูกตอง 

 ตอบ   These vehicles are more expensive than most cars SUV car (เปนยานพาหนะที่มี

  ราคาแพงกวารถทั่วไป) 

 

 

 

 

 

บทความที่ 2 

 In a similar way, advertisers also take advantage of our need for a good self-image, 

our desire to appear attractive, successful and even exciting. Take the example of the 

Marlboro cowboy. For years this famous image has appeared everywhere, in even the 

smallest rural villages. Many men see it and think that this is the kind of person they 

would like to be - strong, handsome and adventurous - a person with an exciting life. 

Although it is irrational - impossible to explain reasonably- they buy the cigarettes because 

they want to be like the Marlboro man. It is common knowledge that the original model 

for these advertisements was a man addicted to smoking who died of lung cancer. 

 However, this brand of cigarettes remains very popular. Another example is the 

recent popularity in the United States of SUVs - sports utility vehicles. These vehicles are 

more expensive than most cars. They use more gas and create more pollution than most 

cars. They take up more space than most cars. But TV commercials show them climbing 

rocky mountain roads and crossing rivers, which seems exciting to many people. Most 

people who buy SUVs never get out of the city. They spend their morning commuting on 

gridlock, not driving up and down mountains. Although it seems irrational, advertisers 

persuade them that SUV owners are people with an exciting life. 
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3. ขอใดในบทความ กลาวถึงการใชรถ SUVs ไดถูกตอง 

 ตอบ   Most people who buy SUVs never get out of the city .They spend their 

morning commuting on gridlock, not driving up and down mountains.  (ผูซื้อรถ SUVs สวนใหญ

ไมไดขับรถออกนอกเมืองเลย พวกเขาใชเวลาอยูบนถนนที่รถติดและไมไดขับรถบนภูเขาเหมือนดังโฆษณา ) 

 

4. คําวา "them” ที่ถูกขีดเสนใตไว หมายถึงอะไร 

 ตอบ  SUVs คือ (Sport Utility Vehicle) รถอเนกประสงค คือ รถประโยชนมากกวารถยนตทั่วไป 

แตยังคงความสวยงาม ความสปอรตความคลองตัว และสามารถบรรทุกสัมภาระในการเดินทางไดมากขึ้น จะ

นั่งไดหลายที่นั่งหรือจะเปลี่ยนมาบรรทุกของก็ได 
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 (ในวันสอบจริงไมมีการแปลมาให  การรูความหมายของคําศัพทจึงสําคัญมาก เพราะหากแปลไมไดเลย 

จะทําใหไมทราบแมกระทั่งโจทยตองการถามอะไร)  

 

 แปลคราว ๆ เอลิซาเบธ อายุ16 ป เคยเปนนักเทนนิสของโรงเรยีน St. Charles High School  

ชิคาโก รัฐอิลลินอยส เธอเริ่มมีปญหาสุขภาพซึ่งแปลก ปญหาสุขภาพน้ียังเกิดขึ้นกับครูและนักเรียนในโรงเรียน

นับสิบคน   พวกเขาไปพบแพทยเพื่อรับการรักษา อาการท่ีพบ คือ เจ็บคอ เหนื่อยเมื่อยลา, ปวดหัว, หายใจ

ลําบาก  แพทยไดรักษาอาการเชื้อระบบทางเดินหายใจดวยยาปฏิชีวนะ แตอาการก็ไมดีขึ้น 

  ในวันหยุดสุดสัปดาหอาการที่พบกลับหายไป ผูเชี่ยวชาญจึงเขามาตรวจหาสาเหตุ ในที่สุดก็พบวา  

อาการซึ่งปรากฏและพบในโรงเรียน St. Charles High School เปนอาการเดียวกับที่พบอีกหลายๆโรงเรียน 

และสํานักงานตางๆ  อาการนี้ คือ “sick building” อาการที่เกิดขึ้นจากมลพิษภายในอาคาร 

  

 เสริม Sick Building Syndrome (SBS) คือ อาการที่เกิดข้ึนจากมลพิษภายในอาคารที่วางระบบ

หมุนเวียนอากาศไมดี จึงทําใหสารระเหยท่ีถูกปลอยออกมาจากเครื่องใชสํานักงาน เชน เคร่ืองถายเอกสาร สาร

ระเหยจากสีทาผนัง ไมอัด สารเคลือบเงาหรือแมกระทั่งไรฝุนในพรม วนเวียนอยูภายในระบบปรับอากาศ  

อาการที่ปรากฏคือ ออนลา ปวดหัว เวียนหัว คลื่นไส คัดจมูก ไอ จาม และอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

บทความที่ 3 

 Elizabeth Steinberg was a healthy 16 – year – old student on the tennis team at St. 

Charles High School, west of Chicago, Illinois. But then she started to have strange health 

problems. The same thing happened to dozens of teachers and students at the school. 

They went to doctors for treatment of a number of symptoms such as sore throats, 

tiredness, headaches, and respiratory (breathing) difficulties. Doctors treated respiratory 

infections with antibiotics, but the condition didn’t seem to improve, except – 

mysteriously – on weekends and over vacations, when the symptoms disappeared. Experts 

came to investigate and find the cause. They discovered that St. Charles High, like 

thousands of other schools and office buildings nationwide, is a “sick building” – in other 

words, a building that creates its own indoor air pollution. 
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 แนวคําถาม จากขอสอบเกา  

 บทความขางตน มี 4 ตัวเลือก (วันสอบจริงเปนภาษาองักฤษท้ังคําถามและชอยส) 

 

1. Topic ของบทความควรใชชื่อวาอะไร (หัวเรื่อง ชื่อเรื่องของบทความ) 

 ตอบ   Sick – Building Syndrome 

 

2. The same thing คําในบทความทีข่ีดเสนใตหมายความวาอะไร 

 ตอบ strange health problems 

 

3. อาการของโรคที่พบในบทความนี้ เกิดข้ึนจากอะไร 

 ตอบ a building that creates its own indoor air pollution 
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 Main Idea คือ ใจความสําคัญหรือใจความหลักของเร่ือง ซึ่งเปนสวนสําคัญที่สุดของเร่ือง  

 หลักใหญใจความท่ีสําคัญที่สุดของเรื่อง ซึ่งผูเขียนบอกมาตรง ๆ สามารถครอบคลุมเนื้อหาของเรื่องได

ทั้งหมด  

       การกลาวถึง main idea ในลักษณะท่ีผูเขียนไมไดเอยมาตรง ๆ ทันที เพียงแตแสดงนัยใหเห็นเทานั้น 

ผูอานตองวินิจฉัยเอาเอง 

 1. มักจะขยายชื่อเรื่อง (Topic) ของบทความ  หรือ 

 2. ซอนอยู  ในประโยคตนๆ  ของบทความ  หรือ 

 3. ซอนอยู  กลางหรือทายๆ ของบทความ   หรือ 

 4. อยูตนและทายบทความ (เหมือนกันทั้งหัวทัง้ทาย) หรือ 

 5. ไมบอกไวตรงๆ ตองคดิสรุปเอง (เหมือนทําขอสอบวิชาภาษาไทยเรื่องสรุปความ) 

 

 

 

 
 Topic คือ หัวเร่ืองท่ีเปนคํานามที่เดนในเนื้อเรื่องหรือในยอหนา ผูเขียนจะกลาวคาํนามตัวน้ันซ้ําๆ ใน

ประโยคหลายๆ คร้ัง หรืออาจจะใชคําสรรพนามแทนคํานามท่ีอางถึงบอยๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การหา Main Idea ในบทความ 

 การหา Topic ( หัวเร่ือง ) 
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Present Simple  S. + V.1(s/es)  

     

Present Continuous  S. + is/am/are + V1.ing  

    

Present Perfect  S. + has/have + V.3  

    

Present Perfect Continuous S. + has/have + been+V1.ing    

 

 

Past Simple   S. + V.2 

 

Past Continuous  S. + was/were + V1.ing 

 

Past Perfect   S. + had + V.3 

 

Past Perfect Continuous S. + had + been + V1.ing 

 

 

Future Simple  S. + will + V.1 

 

Future Continuous  S. + will + be + V1.ing 

 

Future Perfect  S. + will + have + V.3 

 

Future Perfect Continuous S. + will +have +been+V1.ing 

 

 

หมายเหตุ S. (Subjects)   คือ ประธาน  

  V. (Verbs) คือ กริยา  

 

 ทบทวน ไวยากรณ (Grammar) 
อดตี         ปจจุบัน  อนาคต 
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1. “in” แปลวา ใน ใชบรรยายสภาพของสิ่งของหรือคนที่อยูในบริเวณหรือสถานท่ีที่กลาวถึง 

 เชน He works in a garden. 

  She swims in the sea.  

   ยกเวน   on a bus 

    on a train 

    on a plane  

 

2. “at” แปลวา ที่ ใชบรรยายตําแหนงส่ิงของหรือคน ณ ตําแหนงนั้น แตจะไมเขาไปอยูภายในบริเวณใด 

    บริเวณหนึ่ง  

 เชน He is standing at the door.  

  He stopped his car at the traffic lights.  

 

3. “to” แปลวา ไปยัง ใชแสดงทิศทางที่จะไปสูจุดหมายนั้นๆ แตไมไดเขาไปขางในของสถานที่นั้น 

 เชน He is going to the theatre.  

 

ขอยกเวน  

1. หามใชบุพบท หนาคํานาม  home 
          เชน         go home, arrive home, leave home,  
                       stay at home (ยกเวน) 
2. ใช at กับสถานที่ท่ีแสดงความเปนเจาของ โดยมักจะละคํานามหลัง

เครื่องหมาย ‘s ออกไป  
            เชน        at the dentist’s, at the doctor’s, at my sister’s   
3. arrive in ใชกับสถานท่ีท่ีมขีนาดใหญ เชน เมืองหรือประเทศ   

arrive at ใชกับสถานท่ีที่มีขนาดเล็ก เชน โรงแรมหรือสถานีรถไฟ 
                 เชน         arrive in Bangkok, arrive at a hotel 

4. in  และ at สามารถนาํมาใชแทนกันได เม่ือบอกตําแหนงเก่ียวกับ
สิ่งกอสรางอยางกวางๆ  

            เชน         He stayed in a hotel. = He stayed at a hotel. 
 

 

 

 

 การใช in, at และ to บรรยายสถานที่ 
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1.    

 เชน at nine o’clock  

  at midnight 

  at 10.10  

  at the weekend  

 

2. 

 เชน on Friday  

  on 25 December 

  on New Year’s DAY  

 

3.  
 
 เชน in November 
  in 2019 
   in summer  
 
 

 
1. on แปลวา อยูบนหรือติดอยูที่ ใชบรรยายของสิ่งหนึ่งอยูบนอีกสิ่งหนึ่ง  

 เชน on a plane 

  on a bus 

  on a table 

  on the floor  

 

2. under แปลวา ใต  

 เชน under the table, under the tree  

 

3. next to = beside = ขางๆ  

 

at ใชบรรยายจุดเล็กของเวลา เชน ชั่วโมง 

on ใชบรรยายวัน วันที่  

in ใชบรรยาย เดือน ปและฤดู 

 การใช in, on และ at กับเวลา  

 ทบทวน ออกสอบบอย  
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4. between แปลวา ระหวาง ใชกับของ2 สิ่ง มักจะตามดวย and  

 เชน between the bank and the hospital  

 

5. in front of แปล วา ขางหนา  # behind 

 

6. opposite  = ตรงขาม  

 เชน  The hospital is opposite the department store.  

 

7. above = อยูเหนือ ใชในแนวราบตลอดทั้งแนว # below  

 เชน The sky is above us.  

 

8. to = ไปยัง to ตามดวยคํานาม  

 เชน I want to go to the bank.   

 

9. from = จาก    แสดงอาการเคลื่อนท่ีจากจุดหนึ่งออกไป 

 

10. into = ขางใน บรรยายการเคลื่อนท่ีของสิ่งของจากขางนอกเขาไปขางใน 

        Out of = ขางนอก บรรยายการเคลื่อนที่สิ่งของจากขางในออกไปสูขางนอก 

 

11. up ขึ้น # down ลง 

 เชน We walk up the stairs. 

  We walk down the stairs.  

 

12. through = ทะลุ ผาน 

 เชน They walk through the room. 

  A bird flew into the room through a window.  

 

13. (a) round วน รอบ ใชบรรยายการเคลื่อนที่รอบ วงเวียน หัวมุม หัวโคง  

 เชน The bus goes around the corner. 

  We walk around the town.  

 

14. along = ไปตามทาง ใชบรรยายการเคลื่อนท่ีบนท่ีราบอยางตอเน่ือง 

 เชน along the road, along the beach  
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15. across = ขามจากที่หนึ่งไปสูอีกท่ีหนึ่ง เชน เดินขามถนน วายนํ้าขาม  

 เชน across the river  

 

16. past = ผาน เลย พน ใชบรรยายการเคลื่อนที่ผานสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 เชน They walked past the cinema.  

  We run past him.  

 

17. with = ที่มี กับ ดวย # without  

 เชน Did you say with your friends?  

 

18. at นอกจากจะใชบรรยายสถานท่ีและเวลาแลว ยังใชบรรยายสาํนวนเก่ียวกับอายุ การขับเคลื่อนของรถ  

     และอุณหภูมิ  

 เชน at the age of 17  

  at 60 kilometers an hour  

  at 120 degree Celsius  

 

19. about เก่ียวกับ 

 

20. by โดย ใชบรรยายการเดินทาง และใชกับประโยค passive voice  

 เชน This book is written by him.  
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 Another แปลวา อีก _หนึ่ง ใชกับคน สัตวและส่ิงของ โดยใชคาํนําหนาคาํนาม หรือใชโดยไมมี

คํานามตามมาก็ได แตถาใชโดยไมมีคํานามตามหลังตองมีการกลาวคํานามนั้นๆ ไวกอนหนานี้แลว  

 เชน  My brother has eaten an apple. He wants another (apple). 

  Pleas give me another pen.  

  I need another student to help me.  

 

 The other แปลวา สวนที่เหลือ ใชกับคน สัตวและส่ิงของ สามารถใชนําหนาคาํนามหรือใชโดยไม

ตองมีคํานามตามมาก็ได แตถาใชในกรณีหลังจะตองมีการกลาวถึงคํานามนั้นมากอนหนาน้ีแลว 

 เชน  I have two cars. One (car) is yellow. The other is red.  

 

The other + noun     = the others สวนที่เหลือ (ใชช้ีเฉพาะเจาะจง) 
other + noun            = others อื่นๆ อีก 
The other books       = The others หนังสือสวนที่เหลือ 
The other persons     = The others คนอื่นๆ สวนที่เหลือ 
other books              = others หนังสือเลมอื่นๆ (ไมเจาะจง) 
other persons           = others คนอื่นๆ (ไมเจาะจง) 

 

 

เมื่อใดก็ตามที่ผูพูดตองการแจกแจงสิ่งใด ใหแจกแจงตามกฎ ดังนี้  

 1. เม่ือตองการกลาวถึงสิ่งแรกเอกพจน      ใหใช one 

 2. สําหรับสิ่งตอไป        ใหใช another 

 3. สวนที่เหลือที่เปนเอกพจนใหใช the other คําสวนท่ีเหลือที่เปนพหูพจน ใหใช the others  

 

 

 

 

 การใช another, The other, The others, others, one  
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การแจกแจงสิ่งของสองสิ่งใหใช one และ the other  

 เชน There are two pens on my desk. One is red. The other is blue.  

 

การแจกแจงส่ิงของมากกวาสองส่ิงใหใช one สําหรับคํานามคําแรกท่ีกลาวถึง another สําหรับคํานามที่

ตามมาและ the other กับคํานามสวนที่เหลือ  

 เชน There are three pens on my desk. One is red.  

  Another is blue. The other is black.  

 

การแจกแจงของมากกวาสองสิ่ง และผูแจกแจงไมตองการใชสํานวน one, another, the other  

ผูแจกแจงอาจใช other(s) หรือ the other(s) โดยไมตองใช another ถาสิ่งแจกแจงนั้นมีความหมาย

เหมือนกัน  

 เชน  There ten books on my desk. One is red. The others are yellow.  

 There are a lot of things in his room. One is TV. Others are a fan, an air 

conditioner and a fridge. 
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คําศัพท ความหมาย  คําศัพท ความหมาย 
abandon, desert (v)  ละทิ้ง เพิกเฉย 
ignore, leave off(v)  ละทิ้ง เพิกเฉย 
neglect(v)   เพิกเฉย ไมใสใจ  
ability, capacity(n)  ความสามารถ 
abroad, overseas (adj)       เก่ียวกับตางประเทศ 
abound, numerous (adj)  มากมายมหาศาล 
abrupt, sudden(adj)  ฉับพลัน ทันใด  
prompt, instant(adj)  ฉับพลันทันใด 
immediately(adv)  ฉับพลันทันใด  
absence (n)   ไมอยู เวนวาง 
absolute, complete(adj)  สมบูรณพรอม 
absorb(v)   ดูดซึม 
abstract(n)   นามธรรม 
abuse(v)             ทําหรือใชในทางท่ีผดิ ทารุณ  
academy(n)   การศึกษา 
education(n)   การศึกษา 
accelerate(v)   เรงใหเร็วขึ้น 
accept, admit(v)   ยอมรับ  
except    ยกเวน 
expect    คาดหมาย 
respect    เคารพนับถือ 
accident, casual(adj)  บังเอิญ ประจวบเหมาะ  
accuracy, correctness(n)  ความถูกตองแมนยํา  
accuse, blame(v)   กลาวหา กลาวโทษ ตําหน ิ
achieve, succeed(v) ประสบความสําเร็จ  
accomplish (v)  ประสบความสําเร็จ  
carry out(v)  ดําเนินการ ทําใหสําเร็จ 
acquire, obtain(v) ไดรับ รับมา  
action(n)  การกระทํา 

activate, stimulate(v)       กระตุน สงเสริม ผลักดัน  
motivate, drive(v)            กระตุน ขับเคล่ือน จูงใจ  
activity(n)  กิจกรรม 
acute(adj)  เฉียบพลัน 
modification(n)   การปรบัเปลี่ยน การเปลี่ยนรูปโฉม 

 add, sum up(v)              เพิ่มเติม เสริมเขาไป  
combine, plus(v)              บวก เพ่ิม ผสมผสาน  
addictive(adj)   ที่เสพยติด ที่ตดิ 
alive(adj)   มีชีวิต  
allow, permit(v)              อนญุาต ยินยอม 
alternative, choice (n)  ทางเลือก ตัวเลอืก 
amuse(v)   ขําขัน สนุกสนาน 
analyze, resolve(v)  วิเคราะห แกไข  
ancient, primitive(n)  โบราณเกาแก  
anemia(n)   โรคโลหิตจาง 
announcement(n)  การประกาศ  
declare(v)          ประกาศ แถลง แจงใหทราบ 
annoy(v)          กอกวน ทําใหรําคาญ  
anticipation(n)          ความคาดหมาย การคาดหวัง  
expectation(n)          การคาดหมาย การคาดหวัง  
worry(v), nervous(adj)   วิตกกังวล เปนหวง  
anxiety(n)          ความทุกข ความวิตกกังวล  
apex(n)           จุดยอด ยอดแหลม  
apology(n), apologize(v)คําขอโทษ กลาวขอโทษ  
appearance(n)    รูปลักษณภายนอก การปรากฏใหเห็น  
instrument(n)  เคร่ืองมือ อุปกรณ เคร่ืองดนตร ี 
drug addict(n)            คนติดยาเสพยตดิ 
addition(n)            การเพ่ิมเติม  
administration(n)            การบริหารจัดการ  
adolescence(n)            วัยรุน 
teenager(n)            วัยรุน 
adopt(v)                        รับนํามา รับบุตรบุญธรรม  
advance, progress(n) ความเจริญกาวหนา ความเปนเลิศ 
advantage, profit(n)        ขอด ีผลประโยชน 
benefit(n), gain(v)           ผลประโยชน ไดรับประโยชน 
advertise(v)  โฆษณา  
advice(n), suggestion(n) คําแนะนํา การเสนอแนะ 
affect(v)   สงผลกระทบตอ  
affection(n)  ความรัก ความลุมหลง   
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คําศัพท ความหมาย  คําศัพท ความหมาย 
afford(v)           สามารถซือ้มาได สามารถมีได  
aggressive(adj), force(v) ที่กาวราว บังคับผลักดัน  
agriculture(n)  การเกษตร  
aim, goal, target(n) เปาหมาย จดุมุงหมาย  
assess, evaluate(v) ประเมินคา  
assign(v)   มอบหมาย  
assist, help(v)  ชวยเหลอื 
associate(v)  เก่ียวของสมัพันธ 
association(n)   สมาคม สมาพันธ 
organization(n)  องคกร  
assume(v) สมมติฐานวา คิดเอาวา ทึกทักวา  
assumption(n)  การสมมติฐาน  
atmosphere(n)  บรรยากาศ ชั้นบรรยากาศ 
attack(v)   โจมตี จูโจม 
attempt, try(v)  พยายาม  
attention(n)  ความสนใจ ความตั้งใจ 
attitude(n)  ทัศนคต ิ
attraction, appeal(n) ความดึงดูดใจ  
attractive(adj), charm(n) ท่ีดงึดูดใจ มีเสนห  
appealing, repulsive(adj) ท่ีดึงดูดใจ มีเสนห  
auditory(adj,n)  เก่ียวกับการฟง 
authorize   ใหอํานาจ 
authority จัดลําดับความสําคญั เชน first authority 
auditorium(n)  หองประชุม หองโสต  
apparatus(n)  เคร่ืองมือ อุปกรณ  
equipment(n)  เคร่ืองมือ อุปกรณ  
application(n), apply(v) การประยุกตใช สมัครงาน  
appointment(n)  การนัดหมาย  
appreciate, admire(v) ซาบซึ้ง ชื่นชม  
approach(v)  เขาใกล ใกลชิด 
appropriate(adj)  ท่ีถูกตองเหมาะสม 
suitable(adj)  ที่ถูกตองเหมาะสม 
approximate(v)  ประมาณคราวๆ  
estimate, about(v) ประมาณคราวๆ  
argument(n)  การโตแยง การโตเถยีง 
artificial(adj)  ที่ปลอมแปลงขึ้น ที่สรางขึ้น 
manufactured(adj) ที่ทําเทียมข้ึน ท่ีถูกผลิตขึ้น 

asleep, sleepy(adj) งวงนอน  
aspect, feature(n) ประเด็น แงมุม ลักษณะ  
assemble(v)  ชุมนุม รวมตัว  
participate(v)  มีสวนรวม เขารวม 
authorize(v)  ใหอํานาจสิทธิ แตงต้ัง 

 available(adj) พอจะมีได พอจะหาได พอจะใชได  
obtainable(adj)  สามารถไดรับ  
average, mean(n) คาเฉลี่ย  
avoid, evade(v)  หลีกเลี่ยง  
awake(adj), wake up(v) ตื่นตัว ตื่น 
aware(adj), sense(v,n)) ระมัดระวัง รูสึกตัว  
conscious(adj)  มีสติ รูสึกตัว 
bachelors, single(n) คนโสด  
bargain(v,n)  ตอรอง การตอรองราคา  
basic needs(n)ความจําเปนพ้ืนฐาน ความตองการพ้ืนฐาน  
foundation(n)  พื้นฐาน  
basis(v)   พ้ืนฐาน  
beat(v,n)  ตี เคาะ ทุบ การต ีจังหวะ  
beg, ask for(v)  รองขอ ออนวอน  
behavior, manner(n)    พฤติกรรม การกระทํา มารยาท  
bias(n)   อคต ิ 
border(n)  เขตแดน อาณาเขต  
bridge(n)  สะพาน  
brief(adj)  ยอกะทัดรดั  
broadcast(v)  กระจายเสียง เผยแพร  
budget(n)  งบประมาณ  
by chance(adv)  โดยบังเอิญ 
by accident(adv)  โดยบังเอิญ 
come across(v)  มาพบเจอโดยบังเอิญ 
cabinet, council(n) คณะรัฐมนตรี 
calculate(v)  คํานวณ 
call at, visit(v)  เย่ียมเยียน แวะไปที่ 
call for, demand(v) เรียกรองตองการ  
call on(v)  เย่ียมเยียน แวะไปที่ 
call up, phone(v)  โทรศัพท  
campaign(v,n)  รณรงค การรณรงค 
candidate(n)  ตัวแทน ผูสมัคร  
career(n) อาชีพ  professional มืออาชีพ 
cash, currency(n)  เงนิสด สกุลเงิน เงินตรา  
celebration, festival(n) การเฉลิมฉลอง เทศกาล  
certain, sure(adj)  ที่แนนอน ท่ีมั่นใจ 
challenge(n)  การทาทาย สิ่งทาทาย  
change, modify(v) เปลี่ยนแปลง  
channel(n), narrow(adj) ชองแคบ ที่แคบ 
character(n)  บุคลิก ลักษณะ  
characteristic(n)  ลักษณะเฉพาะ  
circulate(v)  ไหลเวียน หมุนเวียน 
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คําศัพท ความหมาย  คําศัพท ความหมาย 
circumstance(n)  สภาวะแวดลอม  
citizen, civic(n)  ประชาชน พลเมือง 
classify, organize(v) แบงแยก จําแนก  
climate, weather(n) สภาพอากาศ  
colleague(n)  เพ่ือนรวมงาน 
combination(n)  การผสมผสาน การรวบรวม 
comfort(v) ทําใหสะดวกสบาย ปลอบโยน 
comfortable(adj)  ที่สะดวกสบาย  
convenience(n)  ความสะดวกสบาย  
accommodation(n) ท่ีอยู ท่ีพักอาศยั  
comment(v,n)  วิจารณ ออกความเห็น ติติง  
commit(v)  มีภาระผูกพัน กระทํา 
regular, common(adj) ปกติ ธรรมดาสามัญ  
usual, general(adj) ปกติธรรมดา โดยทั่วไป 
ordinary(adj)  ปกติธรรมดา  
communication(n) การติดตอสือ่สาร 
contact(v,n)  ติดตอ การติดตอ 
companionship(n) มิตรภาพ 
friendship(n)  มิตรภาพ 
comparison(n)  การเปรยีบเทียบ  
compensation(n)  การชดเชย 
competitor(n)  การรองเรียน คํารองทุกข 
complicate(adj)  ที่สลับซับซอน  
complex(adj)  ท่ีสลับซับซอน  
compose(v) แตง ประพันธ ประกอบดวย  
concentrate(v) ทําใหเขมขน ทําใหสําคัญขึ้น 
concept(n)   แนวคิด 
concern(v)   เก่ียวของสมัพันธ 
conclude(v), summary(n)  รวบรวม บทสรุป 
condition(n)   สภาพ สภาวะ  
conduct(v)   กระทํา ประพฤติ  
conference(n)   หองประชุม  
meeting(n)   การประชุม  
confess(v)   สารภาพ 
confidence(n)   ความมั่นใจ  
confidential, secret(adj)  ที่เปนความลับ 
confirm(v)   ยืนยัน  
confuse(v)   ทําใหสบัสน 
congratulate +on (v)  แสดงความยินดี  
consequent(adj), result(n) ท่ีตามมา ลาํดับ ผลลัพธ 
conservation(n)   การอนุรักษ 

 save, reserve(v)   เก็บไว สงวนไว 
preserve(v)   สงวนรักษา  
consider(v)   พิจารณา  
consist+of (v)   ประกอบดวย  
component(n)   องคประกอบ 
construct, build(v)  สราง เสริมสราง 
construction(n)   การกอสราง  
consume(v)   บริโภค 
consumption(n)   การบริโภค  
contact(v)   ติดตอ  
container(n)   ตูบรรจุ  
continuation(n) ความตอเน่ือง การเกิดขึ้นตอเน่ือง 
contract(n)   สัญญา  
contribute(v)   บริจาค อุทิศ  
contribution(n)  การบริจาค การอุทิศ  
donation(n)  การบริจาค การอุทิศ  
convince(v)ทําใหประจักษแกหลักฐาน โนมนาวใหเช่ือ 
persuade(v)  ชี้ชวน จูงใจ เชิญชวน 
persuadable(adj)  ที่เชิญชวน ที่จูงใจ 
initiate     ผูเริ่มตน ผูท่ีเขาเปนสมาชิก 
negotiate  เจรจาตอรอง 
co-operate(v)  ใหความรวมมอื 
cosmetics(n)  เครื่องสําอาง 
cost(v,n)   มีราคา ราคา คาใชจาย  
cost of living(n)  คาครองชีพ 
courageous, brave(adj) ที่กลาหาญ  
craft, skill(n)  ทักษะ ฝมอื 
create(v), creative(adj) สรางสรรค ท่ีสรางสรรค 
crisis(n), critical(adj) วิกฤต ที่สําคัญ ท่ีรายแรง  
criticism(n)  การวิพากษวิจารณ  
criticize(v)  วิพากษวิจารณ 
culture, cultivation(n) วัฒนธรรม  
cure, therapy(n) รักษาเยียวยา การบําบัดรักษา 
treatment(n)  การบําบัดรักษา 
curious(adj), curiosity (n) อยากรูอยากเห็น  
custom, tradition(n) ประเพณี  
customer(n)  ลูกคา  
cut out(v)  ตัดทอน ลดลง ตัดออก 
acute angle(n)  มุมแหลม  
damage(v,n) กอใหเกิดผลเสียหาย ความเสียหาย  
dangerous(adj)  อันตราย  

 



 

หนา  221   

สงวนลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญตัิลิขสิทธิ ์

คําศัพท ความหมาย  คําศัพท ความหมาย 
deal with(v), manage(v) จัดการ รับมอื  
debate(v), argument(n) โตแยง โตวาที การโตเถยีง  
decision(n)  การตัดสินใจ 
determination(n) กําจัดออกไป การตัดสินใจคร้ังสุดทาย 
decline(v,n)  ลดลง การเสื่อมถอยลง 
dedicate(v)  อุทิศ เสียสละ 
defect(v),defection(n) บกพรอง ขอบกพรอง 
defend, protect(v)  ปกปอง  
deficiency(n)   การขาดแคลน  
definition(n)  คําจํากัดความ นยิาม 
definite(adj),define(v) ท่ีจํากัด กําหนด นิยาม 
defuse(v) ทําใหแตกกระจาย หมดไป 
delay(v)   ทําใหลาชา คลาดเคลือ่น  
demand, require(v) ตองกการ เรียกรอง  
democracy(n)  ประชาธิปไตย  
demonstration(n)  การสาธิต การแสดงใหเห็น 
deny, refuse(v)  ปฏิเสธ  
depend+on(v)  ขึ้นอยูกับ พึ่งพากับ  
deposit(v)  ฝากเงิน 
depression, sadness(n) ความหดหู ความโศกเศรา 
description(n)  การอธิบาย คําอธิบาย 
desire, wish, need(v) ตองการ ปรารถนา  
desperate, hopeless(adj) ทอแท สิ้นหวัง หมดหวัง 
destination(n)  จุดหมายปลายทาง 
destroy(v)   ทําลาย 
destruction(n)   การทําลาย 
destructive(adj)   ที่มีผลเสียหาย 
detect(v)   ตรวจสอบ  
determine(v)   กําหนด  
develop(v)   พัฒนา 
diagnosis(n)   การวินิจัฉัย  
diet(n)                    อาหาร การควบคุมอาหาร 
diligence(n)        ความขยันหมั่นเพียร 
dignity, honor(n)  เกียรติศักด์ิศร ี 
direction(n)  ทิศทาง 
disagree(v)  ไมเห็นดวย 
disappoint(v)  ผิดหวัง 
discomfort(v)  ทําใหไมสบาย 
discourage(v)  ทอแท สิ้นหวัง หมดหวัง 
discover(v)   คนพบ 
discriminate(v)   แบงแยก 
separate(v), isolate(v,adj) แบงแยก โดดเดี่ยวลําพัง 
discussion(n)   การอภิปราย 
display, show(v,n)  แสดงใหเห็น  

 distance(n)  ระยะทาง ความหางไกล 
distinguish(v)  แบงแยก แยกแยะ 
distribution(n)  การจําแนกแจกจาย  
dominate(v)  ครอบครอง มอีํานาจเหนือ 
doubt, suspect(v) สงสัย ระแวง 
wonder(v)  สงสัย 
document(n)  เอกสาร 
dramatic, dramatically (adj)ท่ีเก่ียวกับละคร เชนนิยาย 
duplicate(v)  จําลอง ลอกเลยีนแบบ 
duration(n)  ระยะเวลา ชวงเวลา 
education(n)  การศึกษา 
effect, result, impact(n) ผลกระทบ ผลลัพธ 
effective(adj)  ที่มีประสิทธิภาพ 
efficience (n)  ความมีประสิทธิภาพ 
effort(n)   ความเพียรพยายาม 
election(n)  การคัดเลือก 
element(n)  องคประกอบ 
elementary(adj)  ที่เปนพ้ืนฐานองคประกอบ 
elevator(n)   ลิฟท  
emergency(adj,n)  ฉุกเฉิน เรงดวน 
urgency(adj)   ที่ฉุกเฉิน เรงดวน 
emigration(n)   การอพยพ  
migration(n)   การอพยพ  
immigration(n)การอพยพแบบไปตั้งรกรากไมกลับมาอีก 
emit(v), emission(n)  ปลอย การปลอย  
discharge(v)   ปลดปลอย  
employ(v)   วาจาง 
emphasize(v)   เนนย้ํา 
encourage(v)  กระตุน สงเสริม ผลักดัน  
cheer up(v)  ใหกําลังใจ  
enemy, foe(n)  ศัตรู 
antagonist(n)  ศัตรู ผูตอตานประทวง 
enthusiastic(adj)   ท่ีกระตือรือรน  
active, keen (adj)   ที่กระตือรือรน  
entire, whole(adj)  ท้ังหมด โดยรวม 
environment(n)   สิ่งแวดลอม 
surrounding(n)   สภาวะแวดลอม  
epidemic(n)   โรคระบาด 
equilibrium(n) จุดดุลยภาพ ความเทาเทียมกัน 
balance(n)   ความสมดุล 
erupt(v), eruption(n)  ปะทุ การปะทุ 
escape(v)   หลบหน ี
establish(v)   กอตั้ง สถาปนา 
evidence(n)   หลักฐาน 
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evolution(n), evolve(v)    วิวัฒนาการ  
exactly(adv)  อยางแมนยํา อยางแนนอน 
exaggerate(v)  กลาวเกินจริง 
examine(v)  ตรวจสอบ  
except (v,prep,conj) ยกเวน 
excess(n), excessive(adj) สวนเกิน ที่มากเกิน 
excite(v), excitement(n) รูสึกตื่นเตน ความตื่นเตน 
exclude(v)  ไมรวม ตัดออกไป 
executive(n)  ผูบริหาร 
administrator(n)  นักบริหารจัดการ 
exhaust(v), exhausted(adj) เหน่ือยเมือ่ยลา หมดแรง  
exhibition(n), exhibit(v) นิทรรศการ แสดงใหดู 
expand(v), expansion(n) แผขยาย การขยาย 
expect, guess(v)   คาดหวัง เดา 
expense(n)   คาใชจาย  
expensive(adj)   ที่มีราคาแพง 
experience(v,n) ไดรับประสบการณ ประสบการณ 
experiment(n)   การทดลอง 
expert, specialist(n)  ผูเชี่ยวชาญ  
explain(v)   อธิบาย  
explore(v)   สํารวจ 
extend(v)  ยืดขยาย ตอออกไป  
extinct(adj), extinction(n) สูญพันธุ การสูญพันธุ 
facility(n)  สิ่งอํานวยความสะดวก  
familiar+with(adj) คุนเคยกับ 
famous(adj), fame(n) ท่ีมีชือ่เสียง ช่ือเสียง 
well-known(adj)  โดงดัง มีชือ่เสียง 
fantastic(adj)  ยอดเยี่ม เปนเลศิ 
fare(n)   คาธรรมเนียม คาโดยสาร 
favorite(n)  ของชอบ ของโปรดปราน 
fear, be afraid(v)  หวาดกลัว หวั่นเกรง 
fee, charge(n)  คาบรกิาร คาธรรมเนียม  
feedback(n)  ผลตอบรบั  
react(v), reaction(n) โตตอบ ตอบสนอง 
figure+out(v), figure(n) คดิคํานวณ คนหา ขอมูล ลักษณะ 
flexible(adj)  ที่ยืดหยุนได 
focus(v,n)  มุงเนน การเนนยํ้า 
foolish, stupid, silly(adj) โงเขลา งี่เงา 
forbid(v)   หามปราม 
forecast, predict, foresee(v) ทํานาย พยากรณ  
foreigner(n)   ชาวตางชาต ิ
formal(adj)   ท่ีเปนทางการ  

 foremost(adj,adv) ท่ีสุด ท่ีสําคญัสุด สูงสดุ 
formulate(v), formula(n) ทําใหเปนสูตร สูตร 
fortunate(adj)   โชคด ี
gain, obtain(v)   ไดรับ 
general(adj)   โดยทั่วไป 
generation(n)   รุน  
generous(adj)   ใจดี  
favor, kindness(n)  ความใจดี 
genius(n)   อัจฉริยะ 
genuine(adj,n)   ของแท  
give up(v)   ยกเลิก ยอมแพ 
graduate(v)   สําเรจ็การศึกษา 
greedy(adj)   ละโมบโลภมาก 
gross(adj,v,n)   ใหญ มหภาค 
guarantee(v,n)   รับรอง การรับรอง 
guess(v,n)   เดา การคาดเดา 
habit, behavior(n )  นิสัย พฤติกรรม 
harmful(adj)   อันตราย  
healthy(adj)   ท่ีมีสขุภาพแข็งแรง 
hospitable(adj)  ท่ีกรุณาเมตตา ตอนรับขับสู 
hostility(n)  ความเปนปรปกษ  
hospital(n)  โรงพยาบาล 
hospitality, mercy(n) ความโอบออมอารี เมตตา 
hug(v,n)   กอด การกอด 
humanity(n)  ความเปนมนุษย 
identify(v)  แยกแยะ บงชี ้
illegal(adj)  ผิดกฎหมาย 
illegible(adj)  อานหนังสอืไมออก 
illiterate(adj,n)  ไมรูหนังสอื ไรการศึกษา 
image(n)   ภาพลักษณ 
imagine(v),imagination(n)  จินตนาการ  
impact(n)   ผลกระทบ 
imply(v),implication(n)  บอกเปนนัย  
impression(n)   ความประทับใจ 
improve, make better(v) ปรับปรุง ทําใหดขีึ้น  
inaccurate(adj)   ไมถูกตอง 
incorrect(adj)   ไมถูกตอง 
inadequate(adj)   ไมเหมาะสม 
keep an eye on(v)  เฝาจับตาด ู
look after(v)   ดูแล 
keep up, carry on(v)  ดําเนินการ 
kinetic(adj,n)      ที่มีพลังเคลื่อนไหว กลศาสตร 
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kidnap    ลักพาตัว  
labour (n)   แรงงาน 
leave for(v), arrive(v)  ออกไปยัง มาถึง 
leave off(v)   ออกไปยัง  
leave out(v)   ละไว 
lethal, fatal, mortal(adj)  ที่ถึงแกความตาย 
license(n)   ใบอนุญาต 
light, slight(adj)   เบาบาง 
limit(v,n)   จํากัด 
liquid, fluid(adj,n)  ของเหลว 
little, small, minute(adj)  เล็กนอย 
loan(v,n)   กูเงิน เงินกู 
lonely, solitary(adj)  อางวาง โดดเดี่ยว 
look at(v)   มอง 
look for, search for(v)  คนหา  
look in(v)   แวะ เย่ียม 
loyal, faithful(adj) ที่เปยมดวยศรัทธา 
luxury(n),luxurious(adj) ความหรูหรา ที่หรูหรา 
machine(n)  เครื่องยนต 
maintain(v)  บํารุงรักษา 
maintenance(n)  การบํารุงรักษา 
major, principal(n) เสียงสวนใหญ ผูอํานวยการ 
manage(v)  จัดการ 
manual(adj,n)  คูมือ 
mass(n)  มวล ปริมาณ การรวมตัวเปนกลุม 
material(n)  วัตถุ บทความ 
matter(n)  เร่ืองราวที่เกิดขึ้น 
measure(v)  ตรวจสอบ ตรวจวัด 
medicine(n)  ยา 
confrontation(n)  การเผชิญหนา 
mention, refer to(v) กลาวถึง อางถึง 
inappropriate(adj) ไมเหมาะสม 
increase(v)  เพิ่มขึ้น 
incredible(adj)  เหลื่อเช่ือ ไมนาเช่ือ 
indication(n)   การบงชี้  
individual(adj,n)   รายบุคคล บุคคล 
infant(n)                                     ทารก 

inform(v)   แจงใหทราบ 
information(n)   ขอมลู 
data, material(n)   ขอมลู วัตถุ 
initial(adj)   ที่ริเริ่มสรางสรรค 
injury(n)    ผูที่ไดรับบาดเจ็บ 

 insert(v)    สอดแทรก 
inspire(v)   ดลใจ 
inspired(adj),inspiration(n) แรงบันดาลใจ 
instinctive(adj)   ที่มีสัญชาตญาณ 
institute(n)   สถาบัน 
instruction(n)   คําสั่งสอน  
command, order(n)  คําสั่ง  
insurance(n)   การประกัน 
intelligence(n)   ความฉลาด 
wisdom(n)   สติปญญา 
intensity, density(n)  ความเขมขน 
tense(adj)   เขมขน หนาแนน 
intermittently(adv) เปนระยะๆ เปนพักๆ 
irregularly(adv) อยางไมปกต ิอยางไมสมํ่าเสมอ 
interpret(v)  ตีความ แปลความ 
interrupt, disturb(v) ขัดจังหวะ รบกวน 
investigate(v)  สืบสวนสอบสวน 
invisible(adj)  ลองหน ไมเห็นดวยตาเปลา 
involve(v),involvement (n)เก่ียวของ การเก่ียวของ 
isolate(adj), separate(v)  โดดเดี่ยว แบงแยก 
jealous, envious(adj)  อิจฉา ริษยา 
justice(n)   ผูพิพากษา 
judge, sentence, criticize(v)ตัดสิน วิพากษวิจารณ 
official, authority(n)  เจาหนาที่ 
arbitrate(v),arbitrator(n)             ตัดสินชี้ขาด  
justification(n)   การใหเหตุผล 
juggle(v),juggling(n) เลนกลตบตา การเลนโยนลูกบอล 
method(n)   วิธีการ 
mistake, error(n)             ความผิดพลาด 
mobile, portable(adj) ที่เคลื่อนยายได 
moderate, medium(adj) พอเหมาะ ปานกลาง 
moisten(v), moisture(n) ทําใหชุมชื้น ความชุมชื้น 
moment, instant(adj) ชั่วขณะ ทันที 

mood(n), moody(adj) อารมณ อารมณฉุนเฉียว 
moral, ethic(adj,n) เก่ียวกับศีลธรรม ศีลธรรม 
murmur, whisper(v) กระซิบ 
mysterious(adj)             ที่ลึกลับ 
native(adj,n)           ดั้งเดิม ของทองท่ี คนพ้ืนเมือง 
nearly, almost(adv) เกือบจะ 
necessary(adj,n)             ที่จําเปน 
essential(adj)             ที่สําคัญ ที่จําเปน 
negative(adj)             ที่เปนผลเสีย 
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nevertheless((adv) อยางไรก็ตาม 
however(adv)             อยางไรก็ตาม 
noble(adj,n)       ที่ดีงาม ความดีงาม นาสรรเสริญ 
notify, inform(v)       แจงใหทราบ 
nutrition(n)       สารอาหาร โภชนาการ 
obese, fat(adj)       อวน 
objective, goal(n)      วัตถุประสงค เปาหมาย 
obligation(n)       ขอผูกมัด พันธนาการ 
observe, notice(v) สังเกต ทราบ 
obvious, clear(adj) เดนชัด ชัดเจน 
occupation(n)             อาชีพ 
profession, career(n) อาชีพ 
occupy, conquer(v)ครอบครอง มชีัยชนะเหนือ กําราบ 
occur(v)                         เกิดขึ้น 
offspring, children(n) ลูกหลาน 
operation(n) การจัดการ 
opinion(n) ความคิดเห็น 
opportunity(n) โอกาส 
chance, prospect(n) โอกาส ความมุงหวัง 
optimist(n)             ผูมองโลกในแงด ี
optimum, peak(n) จุดสูงสดู 
order, command(n) คาํสั่ง 
original(adj)             ดั้งเดิม  
outline(v,n)             กําหนด การกําหนด 
outstanding(adj)              โดดเดน 
panic(adj,v,n)              ท่ีตื่นตระหนก  
particular(adj)              โดยเฉพาะ 
portion, partial, part(n) สัดสวน  
partner(n)             เพ่ือนรวมงาน คูประจํา 
penmanship(n) ศิลปะในการเขียนหรือคัดตัวหนังสือ 
penetrate(v)             แทรกซึม 
perfect, complete(adj) สมบูรณแบบ 
absolute(adj)             สมบูรณแบบ 
permanent(adj)             ถาวร 
permission(n), permit(v) การอนุญาต ขออนุญาต 
persist(v)             ยืนกราน 
personal, private(adj) สวนตัว  
pervade(v), pervasion(n) การแผซานไปทั่ว 
personality(n)             บุคลกิภาพ 
persuade(v)             เชิญชวน โนมนาว 
philosophy(n)             ปรัชญา 
physician, doctor(n) แพทย 

 plateau(n)            ที่ราบสูง 
pleasant(adj), please(v) พึงพอใจ 
pleasure(n), satisfy(v) ความพอใจ รูสึกพอใจ 
satisfactory(adj)             เปนที่พอใจ 
poison, toxin(n),toxic(adj) ยาพิษ  
policy(n)              นโยบาย 
polite, gentle(adj) สุภาพ ออนโยน 
popular(adj)             โดงดัง เปนท่ีนิยม 
position, place(n) ตําแหนง 
postpone, put off(v) เล่ือนออกไป 
potential(adj,n)             ที่มีศักยภาพ 
practice(v,n) practice (v) ฝกฝนปฏิบัต ิ
prescription(n)             ใบสั่งยา 
precede(v)             มากอน มีมากอน 
precious(adj)             ล้ําคา มีคุณคา 
predator(n)             ผูปลนสะดม ผูเบียดเบียน 
predominant(adj) ที่มีอํานาจเหนอื เดนกวา 
prefer to, favor(v) อางถึง 
pregnant(adj) +ly(adv) ตั้งครรภ ที่อุดมสมบูรณ 
pregnancy(n)             การตั้งครรภ 
pressure(n)             ความกดดัน 
prevent,  protect(v) ปองกัน ปกปอง 
previous(adj)             กอนหนานี้ 
price(n)                         ราคา 
pride, proud+of (v) ภูมิใจ 
principle(n)             กฎเกณท ระเบียบวินัย 
probably(adv)             นาจะ 
process, procedure(n) กระบวนการ ขั้นตอน 
production(n)             การผลิต 
project(n)            โครงการ 
proliferation(n)           การแพรขยาย การงอกงาม 
prolong(v)           ทําใหยาวออกไป 
promise, contract(n) สัญญา 
promote, support(v) สงเสริม สนับสนุน 
pronounce(v)            ออกเสยีง 
articulate(adj,v) เปนขอปลอง หรือ พดูอยางชัดเจน  
proof(n)             ขอพิสูจน 
property(n) ทรัพยสิน 
proportion, ratio(n) สัดสวน อัตราสวน 
propose(v) ยื่นขอเสนอ ขอแตงงาน 
provide(v) จัดใหม ี
province(n) จังหวัด 
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pulse(v,n)สั่นสะเทือน เตนเปนจังหวะ ชีพจร อารมณ 
punishment(n) การลงโทษ 
purchase(v) ซื้อ 
purpose(n) จุดประสงค 
pure(adj) บริสุทธ์ิ 
quake, shake (v,n) สั่นสะเทือน การเขยา แผนดินไหว 
quality(n) คุณภาพ 
quarter(n) หนึ่งในสี ่
quiet, silent(adj) เงียบ 
face(v,n)             เผชญิหนา ผิวหนา การเผชิญหนา 
radiate(v) แผรังสี สองแสง 
radiation(n) การแผรังสี  
rare(adj)  ที่หายาก 
rather(adv) คอนขางจะ 
ready, already(adj,adv) พรอมแลว เรียบรอยแลว 
real, true(adj) ท่ีแทจริง 
realistic(adj) ที่เปนความจริง 
recognize, realize(v) จําได นึ ตระหนักถึง ความสาํคัญ 
really, actually(adv) ที่จริงแลว 
virtually(adv) ท่ีจริงแลว ท่ีสุดแลว 
reasonable(adj) สมเหตุสมผล 
receive, obtain(v) ไดรับ 
recent, up-to-date(adj) ปจจุบัน ทันสมัย  
receptionist(n) พนักงานตอนรับ 
recommend(v) แนะนํา 
recover(v,n) ฟนไข ไดกลบัคืนมา 
refund(v,n) เปลี่ยนคืน ชดเชย ทดแทน 
refuse, reject(v) ปฏิเสธ  
turndown, deny(v) ปฏิเสธ  
regard, respect(v) คํานึงถึง เคารพนับถือ 
regulate(v) ทําเปนประจําสม่ําเสมอ 
relative(n) ญาต ิ
relationship(n) ความสัมพันธ 
release(v,n) ปลดปลอย  
relieve(v) บรรเทา 
remain(v,n) คงอยู สวนที่เหลอื 
remark, perceive(v,n) สังเกต การรบัรู 
remember, recall(v) ระลึกถึง จําได 
remind(v) เตือน ระลึกถึง 
remote(adj) หางไกล 
remove(v) กําจัดออกไป 
repair(v,n) ซอมแซม การซอม 
reply, answer(v,n) ตอบ คําตอบ 

 request(v)   รองขอ 
require(v)   ตองการ 
research(v,n)   วิจัย  
residence, home(n) ที่อยูอาศัย 
resistance(n)   ความตานทาน 
opposition(n)   ฝายตรงขาม 
respiration(n)   การหายใจ 
breathing(adj,n)   ที่หายใจ การหายใจ 
response(v)   ตอบสนอง 
responsibility(n)   ความรับผิดชอบ 
responsible(adj)   ที่รับผิดชอบ 
accountable(adj)  เก่ียวกับการรับผิดชอบ 
retire(v)   เกษียณ ลาออก 
reverse, backward(v) สงผลเสีย 
revolution(n)  การปฏิวัติ 
reward(v,n)  ใหรางวัล รางวัล 
rise, arise(v)  สูงขึ้น 
romantic(adj), romance(n) โรแมนติก  
sentimental(adj)  ท่ีไวตอความรูสึก 
rotation, whirl(n)  การหมุนเวียน 
routine(n), usual(adj) กิจวัตร ที่เปนปกติ 
rule, regulation(n) กฎระเบียบ  
rural, provincial(adj) ชนบท ตางจังหวัด 
salary, wage(n)  เงนิเดือน คาจาง 
scatter, spread(v)กระจัดกระจาย แพรกระจาย 
scold, blame(v) ดุดา ตําหนิ 
schedule (n) ตารางเวลา ตารางทํางาน  
secretary (n) เลขานุการ 
secretory (adj) เก่ียวกับการคัดหลั่ง การหลั่งสารเคมี 
seek, look for(v) คนหา  
sensible, sensibility(adj,n)  ที่รูสกึสัมผสัได 
ความสามารถในการรับความรูสึก 
sensitive(adj)  ท่ีออนโยนไวตอความรูสึก 
serious(adj)  จริงจัง  
shortsighted(adj) สายตาสั้น วิสัยทัศนไมกวางไกล 
significance(n) ความสําคญั 
similar+to(adj) คลายคลึงกับ 
sincerely(adv) อยางน้ําใสใจจริง 
sink, go down(v) จมลง ดิ่งลง 
situation(n) สถานการณ 
sinusitis(n) โรคไซนัสอักเสบ 
skeleton(n) โครงกระดูก 
so far, until now (prep,conj) จวบจนปจจุบัน  
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คําศัพท ความหมาย  คําศัพท ความหมาย 
social(adj), society(n) เก่ียวกับสังคม สังคม 
organization(n)  องคกร 
source, resource(n) ที่มา แหลงท่ีมา 
species, type, genre(n) สายพันธุ ชนดิ ประเภท  
special, extra(adj,n) เปนพิเศษ  
specialist(n)  ผูเชี่ยวชาญ  
specify(v),specification(n) ระบุชี้เฉพาะ การชี้เฉพาะ 
spectator(n)  ผูตรวจสอบ 
spend, pay(v)  ใชจาย  
spirit, soul(n)  จิตวิญญาณ 
sponsor, promoter(n) ผูสนับสนุน 
stable(adj),stability(n) ที่มั่นคง เสถียรภาพ 
steady (adj)  ที่มั่นคง  
struggle(v)  ดิ้นรน กระเสือกกระสน 
stubborn(adj)  ที่ดื้อดึง 
stupid, silly, dull, crazy(adj) โงเงา  
submit(v)  ย่ืน สมัคร 
subscribe(v)  สมัคร 
substance(n)  สาร สสาร 
substitute(v)  แทนท่ี 
suffer, tolerate(v) ทุกขทรมาน 
sufficient, enough(adj) เพียงพอ  
superior(adj,n)  เหนือกวา  
supplement(v,n)  การเสริมอาหาร 
supply, provide(v) จัดใหม ี
support(v)  สนับสนุน สงเสริม 
suppose(v)  สมมติวา 
suppress(v)  กดขี ่
surface(v,n)          ทําใหมันเงา ทําใหโผลเสมอผิวหนา 
surfeit(n)     สวนเกิน ความรูสึกไมสบายทานมากเกินไป 
surrender(v,n) ยอมแพ จํานน การสละละท้ิง  
survive(v)survival(n) อยูรอด การอยูรอด 
sustain(v)  หลอเลี้ยง ค้ําจุน 
support, bear up(v) สนบัสนุน ค้ําจุน 
swallow(v)  กลืนกิน 
symptom(n)  อาการ 
take after(v)  ดูแล 
task, duty, obligation(n) ภาระหนาที่ 
technique, trick(n) เทคนิค กลเม็ด 
trend, tendency(v,n) กระแส แนวโนม 

 

 tension, stretching(n) ความตึงเครียด 
terminate(v)  กําจัดสิ้นซาก   
terminal   สิ้นสุดสิ้นสุด 
thesis(n)   วิทยานิพนธ 
think of, recall(v)  นึกถึง ระลึกถึง 
throw away(v)   ขวางปา 
thunder(v,n)  ฟารอง 
track(v,n)  รองรอย 
trial(adj,n) เก่ียวกับการทดลอง การไตสวน 
transfer, transmit(v) โอนยายถายเท สงตอ 
transport(v)  ขนสง 
transparent, obvious(adj)โปรงใส ตรงไปตรงมา ชัดเจน 
uncomfortable(adj) ไมสะดวกสบาย 
unconscious(adj)  ไมมีสติรูสึกตัว 
unconventional, odd (adj)     ไมเหมือนทั่วไป แปลก 
ผิดปกต ิ
undergo(v)  ประสบ พบ ผาน 
upset, worry(v)  เสียใจ กังวล 
useful, beneficial(adj) ท่ีมีประโยชน  
utilize(v)   ใชประโยชนได 
vague, unclear(adj) คลุมเครือ ไมชัดเจน 
valid, logical(adj)  ที่ถูกตอง ท่ีมีเหตุผล 
value, worth(n)             คุณคา 
variety(n), various(adj) ความหลากหลาย มากมาย 
vibrate(v), vibration(n) สั่นสะเทือน การสั่นสะเทือน  
vicious(adj)  ที่ชั่วราย 
victim(n)              เหย่ือเคราะหราย 
violate(v),violation(n) ฝาฝน การฝาฝน 
violence   ความรุนแรง 
visible(adj)  ที่มองเห็นได 
visitor, traveller(adj) ผูเยี่ยมเยียน นักทองเท่ียว 
volunteer(n)  อาสาสมัคร   
voluntary(adj)                สมัครใจ 
weapon(n)  อาวุธ 
welfare(n) สวัสดิการ farewell=การจากลา 
wrap,  pack(v)  หอหุม 
youth, teenage(n) เยาวชน วัยรุน 
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