ขอสอบกระบวนวิชา PS 110 การเมืองและการปกครองไทย

------------------------------------------------------------------------------------☞คําสั่ง ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. ขอใดไมใชหลักใหญ ๆ ที่คณะราษฎรวางไวในประกาศตอนยึดอํานาจ
(1) จะหางานใหราษฎรทุกคนทํา
(2) จะใหการศึกษาอยางเต็มที่
(3) จะรักษาความปลอดภัยในประเทศ
(4) จะใหราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน
(5) สรางไทยใหเปนมหาอํานาจ
ตอบ 5 หนา 74 หลักใหญ ๆ ที่คณะราษฎรวางไวมีดังนี้ 1. จะรักษาความเปนเอกราชของประเทศ
2. จะรักษาความปลอดภัยในประเทศ 3. จะหางานใหราษฎรทุกคนทํา 4. จะใหราษฎรมี
สิทธิเสมอภาคกัน 5. จะใหราษฎรมีเสรีภาพ 6. จะใหการศึกษาอยางเต็มที่แกราษฎร
2. ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญจะเห็นไดจาก
(1) กฎหมายใดขัดกับรัฐธรรมนูญเปนโมฆะ
(2) การแกไขรัฐธรรมนูญทําไดยาก
(3) รัฐธรรมนูญกําหนดโครงสรางการปกครอง
(4) หนาที่ของประชาชนถูกกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
(5) การพิจารณารัฐธรรมนูญตองทําในที่ประชุมรัฐสภา
ตอบ 1 หนา 99 ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญเปนกฎหมาย
ที่ตั้งหรือสรางอํานาจตาง ๆ ของรัฐ รัฐธรรมนูญจึงเปนกฎหมายหลักหรือกฎหมายมูลฐานที่เปน
ตนกําเนิดของกิจกรรมทั้งปวง และอยูเหนืออํานาจตาง ๆ ที่ตั้งขึ้น ดังนั้นกฎหมายใดที่
รัฐสภาบัญญัติขึ้นขัดกับรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายแมบท จึงถือวากฎหมายนั้นเปนโมฆะใช
บังคับไมได
3. ธรรมนูญการปกครองฯ
(1) ถือเปนรัฐธรรมนูญชั่วคราว
(2) มักกําหนดรูปการปกครองเปนแบบกึ่งรัฐสภา (3) ไมมีพระปรมาภิไธย
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
ตอบ 1 หนา 119, (PS 110 (H) หนา 21) ธรรมนูญการปกครองฯ ถือเปนรัฐธรรมนูญชนิดหนึ่ง
เพราะเปนกฎหมายสูงสุด เพียงแตมีลักษณะชั่วคราว คือไมไดมีเจตนาใชอยางถาวรเหมือน
รัฐธรรมนูญ ธรรมนูญการปกครองสวนใหญ (5 ฉบับ) กําหนดรูปการปกครองเปนแบบฝาย
บริหาร
4. รัฐธรรมนูญของไทยสวนใหญกําหนดรูปการปกครองเปนแบบ
(1) ใหความเปนเอกแกสภา
(2) ใหความเปนเอกแกฝายบริหาร
(3) ระบบรัฐสภา
(4) ระบบกึ่งรัฐสภา
(5) ระบบกึ่งฝายบริหาร
ตอบ 3 หนา 118 – 119 รัฐธรรมนูญของไทยสวนใหญ (8 ฉบับ) กําหนดรูปแบบการปกครองเปน
แบบรัฐสภา คือถือวาสภานิติบัญญัติเปนตัวจักรสําคัญที่จะทําใหการปกครองดําเนินไปสําเร็จและ
บรรลุเปาหมาย แตก็ไมไดใหอํานาจไวที่สภาเพียงแหงเดียว โดยมีการแจกจายอํานาจไปใหฝาย
บริหารมากขึ้น โดยยึดหลักดุลอํานาจ
5. ผูที่เปนประธานในการรางรัฐธรรมนูญฉบับ สสร. ที่ใชในปจจุบันคือ
(1) นายอานันท ปนยารชุน
(2) นายชัยอนันต สมุทวนิช
(4) นายมีชัย ฤชุพันธ
(5) นายวันมูฮะหมัดนอร มะทา
ÂÂÂ

หมายเหตุ ระบุหนาหนังสือ เลขพิมพ 41071

ÂÂÂ

(3) นายอุทัย พิมพใจชน
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ตอบ 3 นายอุทัย พิมพใจชน เปนประธานสภารางรัฐธรรมนูญฉบับ สสร. สวนนายอานันท ปนยารชุน
เปนประธานคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ และประธานคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
6. ลักษณะสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับ สสร.
(1) การเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรง
(2) ถา ส.ส. เปนรัฐมนตรีตองพนจาก ส.ส.
(3) นายกรัฐมนตรีจะยุบสภาไมได
(4) สภาจะลงมติไมไววางใจนายกฯ ไมได
(5) นายกรัฐมนตรีไมจําเปนตองมาจาก ส.ส.
ตอบ 2 รัฐธรรมนูญฯ 2540 มาตรา 204 (วรรค 2) กําหนดให สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งไดรับแตงตั้ง
เปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ใหพนจากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันถัดจากวันที่
ครบสามสิบวันนับแตวันที่มีพระบรมราชโองการแตงตั้ง
7. พระมหากษัตริยทรงวางพระองคเปนกลางทางการเมือง หมายความวา
(1) ไมมีสิทธิทางการเมือง
(2) มีสิทธิแตไมทรงใช
(3) มีสิทธิและทรงตองใช
(4) มีสิทธิมากกวาคนธรรมดา
(5) มีสิทธิและใชตามพระราชอัธยาศัย
ตอบ 2 หนา 131 รัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับมิไดหามพระมหากษัตริยใหใชสิทธิทางการเมือง แต
ในทางปฏิบัติจะทรงวางพระองคเปนกลางทางการเมือง ไมฝกใฝกับพรรคการเมืองหรือกลุม
การเมืองใด, ไมทรงเลือกตั้ง ส.ส., ไมทรงเกี่ยวของผูกพันกับกลุมผลประโยชนใด โดยยึดถือ
ประโยชนสวนรวมของชาติเปนหลัก นั่นคือ พระองคทรงมีสิทธิแตไมทรงใช
8. ในเรื่องการสืบราชสันตติวงศ
(1) ในสมัยกอนถือเปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย
(2) ปจจุบันตองเปนไปตาม “เอนกชนนิกรสโมสรสมมุติ”
(3) รัฐสภาเปนองคกรกําหนดพระมหากษัตริยเมื่อราชบัลลังกวางลง
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกทั้งขอ 1 และ 3
ตอบ 1 หนา 132 – 133 การสืบราชสันตติวงศนั้น ในสมัยกอนถือวาเปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยที่จะกําหนดพระมหากษัตริยองคตอไป แตหากไมไดกําหนดไวก็เปนหนาที่ของบรรดา
พระราชวงศชั้นผูใหญ เสนาบดี และพระเถระชั้นราชาคณะรวมกันประชุม เรียกวา “เอนกชนนิกร
สโมสรสมมุติ” สวนในปจจุบัน รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหเปนไปตามกฎมณเฑียรบาล พ.ศ. 2467
คือพระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้งพระรัชทายาทไวเพื่อใหสืบทอดราชบัลลังก (ดูรัฐธรรมนูญฯ
2540 มาตรา 23)
9. ขอใดไมใชสิทธิของพระมหากษัตริยในระบอบประชาธิปไตย
(1) ทรงเตือนรัฐบาลใหทําฝนเทียม
(2) ทรงขอทราบแผนแกไขภัยแลงของรัฐบาล
(3) ทรงแนะนําใหรัฐบาลทําโครงการแกมลิง
(4) ทรงสั่งใหรัฐบาลขุดคอคอดกระ
(5) ทรงสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง
ตอบ 4 หนา 133 – 134 สิทธิของพระมหากษัตริยในระบอบประชาธิปไตย ไดแก 1. สิทธิที่จะให
คําเตือน 2. สิทธิที่จะไดรับทราบเรื่องราวตาง ๆ 3. สิทธิที่จะพระราชทานคําปรึกษาหารือ
(คําแนะนํา) 4. สิทธิที่จะสนับสนุน
10. พระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํานาจตามรัฐธรรมนูญที่จะ
(1) ยับยั้งรางพระราชบัญญัติที่ผานการอนุมัติของรัฐสภา
(2) ยับยั้งการปรับคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล
(3) ขอใหมีการลงประชามติในเรื่องสําคัญของบานเมือง
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
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ตอบ 1 หนา 134 – 135 พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยตามรัฐธรรมนูญ ไดแก 1. การยับยั้ง
รางพระราชบัญญัติ 2. การขอใหลงประชามติเกี่ยวกับการแกไขรัฐธรรมนูญ 3. การแตงตั้ง
ผูสําเร็จราชการแผนดิน
11. คณะองคมนตรี
(1) เปนองคกรพิเศษไมมีในรัฐธรรมนูญ
(2) เปนเสมือนคณะที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย (3) มีจํานวนสุดแตพระราชอัธยาศัย
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
ตอบ 2 หนา 137 คณะองคมนตรีเปรียบเสมือนกับเปนที่ปรึกษาของพระมหากษัตริยที่จะตองทรงตั้งไว
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ โดยมีจํานวนตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว ซึ่งคณะองคมนตรีจะ
ถวายคําปรึกษาไดก็ตอเมื่อมีพระราชประสงค
12. ศาลจังหวัด
(1) บางจังหวัดมีศาลมากกวา 1 แหง
(2) พิจารณาทั้งคดีแพงและอาญา
(3) ทุกจังหวัดตองมีอยางนอย 1 ศาล
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
ตอบ 5 หนา 202 – 203 ศาลจังหวัดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาทั้งคดีแพง คดีลมละลาย และคดีอาญา
ทั้งปวง ปกติทุกจังหวัดตองมีศาลจังหวัดประจําอยางนอย 1 ศาล ซึ่งมีเขตอํานาจคลุมเขตทองที่
ปกครองทั้งจังหวัด แตบางจังหวัดซึ่งมีศาลจังหวัดตั้งแต 2 ศาลขึ้นไป เขตอํานาจของศาลจังหวัด
จะถูกแบงกันไปตามกฎหมาย
13. ศาลใดตอไปนี้ที่ปจจุบันยังไมมีการจัดตั้งขึ้น
(1) ศาลภาษีอากร
(2) ศาลปกครอง
(3) ศาลเยาวชนและครอบครัว
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
ตอบ 2 หนา 202 – 204 ในปจจุบันมีศาลที่จัดตั้งขึ้นแลวคือ 1. ศาลชั้นตน ไดแก ศาลแพง,
ศาลอาญา, ศาลแขวง, ศาลจังหวัด, ศาลเยาวชนและครอบครัว, ศาลแรงงาน, ศาลภาษีอากร
2. ศาลอุทธรณ 3. ศาลฎีกา
14. คณะกรรมการตุลาการ (กต.) ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อ
(1) ใหผูพิพากษามีอิสระในการพิพากษาคดี
(2) ใหผูพิพากษาพิจารณาคดีดวยความรอบคอบ
(3) ใหผูพิพากษามีผูบังคับบัญชา
(4) ใหผูพิพากษาไดรับการสนับสนุนทางดานวิชาการ
(5) ชวยเหลือผูพิพากษาทางดานธุรการ
ตอบ 1 หนา 204 – 205 หลักประกันสําหรับผูพิพากษาที่จะมีอิสระในการพิพากษาคดีโดยปราศจาก
อิทธิพลของฝายอื่นที่จะบีบบังคับใหเปลี่ยนคําพิพากษาคือ การกําหนดใหมีคณะกรรมการตุลา
การ ซึ่งเปนองคกรอิสระที่ดําเนินการใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน
เลื่อนตําแหนง และเลื่อนเงินเดือนผูพิพากษา
15. “ศาลพิเศษ” ในอดีตถูกมองวาเปนเครื่องมือของฝายบริหารที่จะ
(1) ดําเนินคดีใหรวดเร็ว
(2) รวมมือกับฝายตุลาการ
(3) กําจัดฝายตรงกันขาม
(4) แทรกแซงอํานาจนิติบัญญัติ (5) ทําใหการพิจารณาคดีเปนไปดวยความยุติธรรม
ตอบ 3 หนา 207 ในอดีตศาลพิเศษที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นมาแตละครั้งมักถูกพิจารณาวา เปนเครื่องมือ
ของฝายบริหารในการที่จะกําจัดฝายตรงกันขาม โดยอาศัยอํานาจและอิทธิพล ตลอดจนเสียง
ขางมากในรัฐสภาที่ตนมีอยูประกอบเพื่อใหแลดูถูกตอง
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16. การแตงตั้งดะโตะยุติธรรมเปนหนาที่ของ
(1) นายกรัฐมนตรี
(2) ประธานศาลฎีกา
(3) จุฬาราชมนตรี
(4) รัฐมนตรียุติธรรม (5) ผูวาราชการจังหวัดใน 4 จังหวัดภาคใต
ตอบ 4 หนา 206 ดะโตะยุติธรรม คือ ผูทําหนาที่วินิจฉัยพิพากษาชี้ขาดคดีแพงเกี่ยวกับครอบครัว
และมรดกของบุคคลซึ่งนับถือศาสนาอิสลามใน 4 จังหวัดภาคใต โดยการบรรจุแตงตั้งดะโตะ
ยุติธรรมเปนหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม โดยใหพิจารณาจากผูที่มีคณ
ุ สมบัติ
ตามที่กําหนดไว
17. ประธานศาลรัฐธรรมนูญไดแก
(1) นายเชาว สายเชื้อ
(2) นายธีระศักดิ์ กรรณสูตร
(3) นายชัยอนันต สมุทวนิช
(4) นายศักดา โมกขกุล
(5) นายประภาศน อวยชัย
ตอบ 1 (ขาว) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ คือ นายเชาว สายเชื้อ (รัฐธรรมนูญฯ 2540 มาตรา 255
กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน และตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญอื่นอีก 14 คน โดยมาจากผูพิพากษาในศาลฎีกา 5 คน, ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด 2 คน, ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร 5 คน, ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร 3 คน)
18. การเลือกตั้งครั้งลาสุดเมื่อปลายป 2539 พรรคที่ได ส.ส. จํานวนมากที่สุดคือ
(1) ประชาธิปตย (2) ความหวังใหม (3) ชาติไทย
(4) ชาติพัฒนา
(5) กิจสังคม
ตอบ 2 (ขาว) ผลการเลือกตั้งครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2539 มีพรรคการเมืองที่ไดรับเลือกตั้ง
ดังนี้คือ 1. ความหวังใหม 125 คน 2. ประชาธิปตย 123 คน 3. ชาติพัฒนา 52 คน
4. ชาติไทย 39 คน 5. กิจสังคม 20 คน 6. ประชากรไทย 18 คน 7. เอกภาพ 8 คน
8. เสรีธรรม 4 คน 9. มวลชน 2 คน 10. พลังธรรม 1 คน 11. ไท 1 คน
19. ความดีงามของการเลือกตั้งนาจะอยูที่
(1) ทําใหประชาชนอยูดีกินดีขึ้น
(2) แสดงความมั่นคงของประชาธิปไตย
(3) ทําใหเกิดความชอบธรรมในการใชอํานาจ
(4) ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
(5) ทําใหผูปกครองผูกพันกับประชาชน
ตอบ 5 หนา 251 การเลือกตั้งเปนเครื่องมือสําคัญของประชาชนที่จะลิขิตอนาคตของประเทศ และ
ยืนยันหลักการ “อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน” ผูปกครองผูกพันอยูกับราษฎรหรือผูถูก
ปกครองก็ดวยการเลือกตั้ง ในระบอบประชาธิปไตยนั้นประชาชนจะไดรับความสําคัญจาก
ผูปกครองเสมอ
20. ในการเลือกตั้งคราวหนา คนใหมที่จะสมัครรับเลือกตั้งจะตองจบการศึกษาระดับ
(1) ป.4
(2) ป.6
(3) ม.3
(4) ม.6
(5) ปริญญาตรี
ตอบ 5 รัฐธรรมนูญฯ 2540 มาตรา 107 ไดกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส.
ในดานวุฒิการศึกษาแตกตางจากรัฐธรรมนูญที่ผานมาทุกฉบับ โดยกําหนดใหตองสําเร็จ
การศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา เวนแตเคยเปน ส.ส. หรือ ส.ว. มาแลว
21. ปญหาสําคัญของการเลือกตั้งของไทยในระยะหลังคือ
(1) คนไทยสวนใหญขาดสํานึกทางการเมือง
(2) มีการซื้อเสียงกันมาก
(3) มีผูสมัครเลือกตั้งกันนอยเกินไป
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
ตอบ 2 หนา 257 ปญหาสําคัญในการเลือกตั้งของไทย คือ การซื้อสิทธิขายเสียง โดยผูสมัครจํานวน
ไมนอยใชวิธีการนี้เพราะเห็นวาไดผล แมวาจะขัดตอกฎหมายเลือกตั้งก็ตาม ดังนั้นพฤติกรรม
การซื้อเสียงจึงไดกลายเปนเรื่องที่แพรหลาย ซึ่งเปนรอยดางของการเลือกตั้งในเมืองไทย
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22. การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปจจุบัน
(1) แบงเขตเลือกตั้งเปนแบบเขตละ 1 คน
(2) การเลือกตั้งเปนสิทธิไมใชหนาที่
(3) คนอายุ 20 ปจึงจะมีสิทธิลงคะแนน
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
ตอบ 1 รัฐธรรมนูญฯ 2540 ไดกําหนดใหการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบงเขตเลือกตั้งเปนแบบเขตละ 1 คน
รวมทั้งหมด 400 เขต (มาตรา 102) กําหนดใหบุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง (มาตรา 68)
และผูมีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณมีสิทธิเลือกตั้ง (มาตรา 105)
23. พรรคการเมืองมีความสําคัญตอระบอบประชาธิปไตยเพราะเปนที่
(1) สรางพลังใหกับอุดมการณ
(2) อาจคนหาเสียงสวนใหญของมหาชน
(3) ทําใหคนตางทองถิ่นรวมมือกันทางการเมือง
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
ตอบ 5 หนา 217 พรรคการเมืองมีความสําคัญตอระบอบประชาธิปไตยเพราะ เปนที่สรางพลังใหกับ
อุดมการณ, เปนที่ ๆ อาจคนหาเสียงสวนใหญของมหาชน และเปนสถาบันที่ทําใหประชาชนตาง
ทองถิ่นสามารถรวมมือกันทางการเมืองได
24. พรรคการเมืองไทย
(1) พรรคแรกทางนิตินัยคือพรรคประชาธิปตย
(2) พรรคเกาแกที่สุดคือพรรคกิจสังคม
(3) พรรคประชากรไทยเปลี่ยนหัวหนามาหลายคนแลว
(4) ผูนําทางทหารไมเคยตั้งพรรคการเมือง
(5) ผิดทุกขอ
ตอบ 5 หนา 218 พรรคการเมืองไทยพรรคแรกทางนิตินัยคือ “พรรคกาวหนา”, พรรคที่เกาแกที่สุด
และเปนพรรคแรกทางพฤตินัยคือ “สมาคมคณะราษฎร”, พรรคประชากรไทยมีหัวหนาพรรค
เพียงคนเดียวคือ นายสมัคร สุนทรเวช, ผูนําทางทหารเคยตั้งพรรคการเมืองมาแลวหลายคน
25. ลักษณะของพรรคการเมืองไทยสวนใหญ
(1) ผูนําพรรคมีความสําคัญตอพรรคมากกวานโยบาย
(2) การรวมตัวกันเพื่อผลประโยชนมากกวาอุดมการณ (3) กอตั้งในลักษณะฐานมวลชน
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
ตอบ 4 หนา 220 – 222 พรรคการเมืองไทยสวนใหญขาดฐานรองรับจากประชาชน เปนการรวมกัน
ดวยเหตุผลทางผลประโยชนมากกวาอุดมการณ มีผูนําเปนผูกอตั้ง ผูนําพรรคจึงมักเปน
สัญลักษณของพรรคและมีความสําคัญตอพรรคมากกวาอุดมการณหรือนโยบายของพรรค
26. พรรคใดที่ยุบตัวเองทั้ง ๆ ที่มี ส.ส. ในสภาปจจุบัน
(1) ประชากรไทย (2) มวลชน
(3) เอกภาพ
(4) ไท
(5) พลังธรรม
ตอบ 2 (ขาว) ร.ต.อ. เฉลิม อยูบํารุง อดีตหัวหนาพรรคมวลชน ไดยุบพรรคมวลชนซึ่งมี ส.ส. 2 คน
แลวนํามารวมกับพรรคความหวังใหม โดยไดรับตําแหนงรองหัวหนาพรรค
27. การที่ประเทศใดมีระบบหลายพรรคหมายความวา (1) มีจดทะเบียนหลายพรรค
(2) มีหลายพรรคสงสมาชิกเขารับเลือกตั้ง
(3) มีหลายพรรคไดรับเลือกตั้ง
(4) ไมมีพรรคใดไดเสียงขางมากในสภา
(5) ถูกทุกขอ
ตอบ 4 หนา 231 การที่ประเทศใดมีระบบหลายพรรค หมายถึง ในประเทศนั้นไมมีพรรคการเมือง
พรรคหนึ่งพรรคใดมีเสียงขางมากเด็ดขาดในสภา ดังนั้นในการจัดตั้งรัฐบาลจึงตองมีการ
รวมกันระหวางพรรคการเมือง 2 พรรคหรือมากกวาขึ้นไป
28. ขอเสียของการมีรัฐบาลผสมคือ

(1) มีเสถียรภาพมากเกินไป

(2) เปนเผด็จการรัฐสภา

(3) ขาดเอกภาพในการดําเนินการ
บอย

(4) ประชาชนขาดความเชื่อมั่น
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ตอบ 3 หนา 229 การมีพรรคการเมืองมากเกินควร และไมมีพรรคใดมีเสียงขางมากในสภา ทําให
รัฐบาลผสมที่จัดตั้งขึ้นขาดเสถียรภาพ และตองลมบอย ๆ โดยเฉพาะเมื่อเกิดความขัดแยงขึ้น
ระหวางสมาชิกของพรรคตาง ๆ ที่รวมรัฐบาล ทําใหไมมีเอกภาพในการดําเนินงาน
29. ส.ส. กลุมงูเหาสวนใหญอยูพรรคราษฎรแตมีแยกยายไปอยูพรรคใดตอไปนี้
(1) ชาติพัฒนา
(2) เสรีธรรม
(3) เอกภาพ
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
ตอบ 4 (ขาว) กลุมงูเหามี ส.ส. 12 คน โดยอยูพรรคราษฎร 9 คน สวนอีก 3 คนแยกยายไปอยู 2
พรรคคือ 1. พรรคชาติพัฒนา 2 คนคือ นายยิ่งพันธ มนะสิการ และนายไกรสิทธิ์ ไกรสิทธิพงศ
ส.ส. พิษณุโลก 2. พรรคเสรีธรรม 1 คนคือ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ส.ส. อุตรดิตถ
30. ลักษณะสําคัญของกลุมผลประโยชนคือ
(1) สนับสนุนรัฐบาล
(2) ตอตานรัฐบาล
(3) เรียกรองรัฐบาล
(4) ตองการเปนรัฐบาล
(5) เปนรัฐบาลเงา
ตอบ 3 หนา 239 ความแตกตางของกลุมผลประโยชนกับพรรคการเมืองคือ พรรคการเมืองตองการ
เปนรัฐบาลเพื่อกําหนดนโยบายเอง สวนกลุมผลประโยชนไมตองการเปนรัฐบาลเอง แต
เรียกรองตองการใหรัฐบาลมีนโยบายสอดคลองหรือสนองตอบตอความตองการของกลุมตน
31. กลุมผลประโยชนประเภทใดที่มีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายสาธารณะมากที่สุด
(1) กลุมมาตุภูมิ
(2) กลุมอาสาสมัคร
(3) กลุมลูกจางหรือกรรมกร
(4) กลุมนายจางหรือนายทุน
(5) กลุมสมาคมรัฐวิสาหกิจ
ตอบ 4 หนา 241 กลุมนายจางหรือนายทุน เชน หอการคาไทย สมาคมพอคาหรือธุรกิจอุตสาหกรรม
ตาง ๆ ฯลฯ มักจะมีความเขมแข็ง เพราะมีทุนมีอิทธิพลที่จะโนมนาวนโยบายสาธารณะ และ
รักษาผลประโยชนของกลุมตน ซึ่งบทบาทของกลุมนี้จะสงผลกระทบตอสาธารณะมาก
32. กลุมเอ็นจีโอหมายถึงกลุม
(1) ตางชาติ
(2) เอกชน
(3) ขาราชการ
(4) การกุศล
(5) ผูดอยโอกาส
ตอบ 2 เอ็นจีโอ (NGO : Non Government Organization) หมายถึง องคกรของอาสาสมัคร
เอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาทางดานสังคม การรณรงคสงเสริมในเรื่องสิทธิเสรีภาพ และ
การแกปญหาในดานตาง ๆ ของสังคม โดยไมมีจุดมุงหมายในการคากําไร
33. ถาตองการพิจารณารางพระราชบัญญัติใหรวดเร็วตองใชวิธีตั้งคณะกรรมาธิการ
(1) วิสามัญ
(2) รวมกัน
(3) พิเศษ
(4) เต็มสภา
(5) วินิจฉัย
ตอบ 4 หนา 192 สําหรับราง พ.ร.บ. ฉบับใดที่มีความจําเปนรีบดวนตองพิจารณาใหแลวเสร็จในเวลา
อันรวดเร็ว ที่ประชุมสภาอาจพิจารณาราง พ.ร.บ. ฉบับนั้นรวดเดียว 3 วาระก็ได โดยใหสิทธิ
ที่ประชุมสภาทําหนาที่เปนคณะกรรมาธิการเองเรียกวา “คณะกรรมาธิการเต็มสภา” เพื่อพิจารณา
ในวาระที่ 2 ในทันทีที่ผานวาระที่ 1 มา และเมื่อผานวาระที่ 2 แลวก็ลงมติในวาระที่ 3 ไดเลย
34. กฎหมายใดที่ถือวาตราโดยฝายบริหาร
(2) พระราชกําหนด (3) พระราชบัญญัติ

(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2

(1) พระราชกฤษฎีกา
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3

ตอบ 4 หนา 195 – 196 ในทางปฏิบัตินั้น พระราชกําหนด คือ กฎหมายที่ออกโดยฝายบริหารหรือ
คณะรัฐมนตรี สวนพระราชกฤษฎีกาในทางพฤตินัยก็คือ กฎหมายที่บัญญัติโดยฝายบริหาร โดย
อาศัยอํานาจตามที่กฎหมายแมบทหรือพระราชบัญญัติใหอํานาจไว
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35. ในกรณีวุฒิสภายับยั้งพระราชบัญญัติที่ผานสภาผูแทนราษฎรมาแลว สภาผูแทนราษฎรอาจยืนยันไดดวย
(1) เสียงเกินครึ่งขององคประชุม (2) เสียงเกินครึ่งของ ส.ส. ทั้งหมด (3) เสียง 2/3 ขององคประชุม
(4) เสียง 2/3 ของ ส.ส. ทั้งหมด (5) เสียงเปนเอกฉันท
ตอบ 2 หนา 194 ในกรณีที่วุฒิสภายับยั้ง พ.ร.บ. ที่ผานสภาผูแทนฯ มาแลว สภาผูแทนฯ อาจลงมติ
ยืนยันรางเดิมหรือรางที่คณะกรรมาธิการแนะนําดวยคะแนนเสียงมากกวาครึ่งของจํานวน ส.ส.
ทั้งหมดของสภาผูแทนฯ (ไมใชของผูมาประชุม) ก็ใหถือวาราง พ.ร.บ. ฉบับนั้นไดรับความ
เห็นชอบจากรัฐสภา
36. ในกรณีสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติพระราชกําหนด นายกรัฐมนตรีจะตอง
(1) ลาออก
(2) ยุบสภา
(3) ปรับคณะรัฐมนตรี
(4) อาจทําตามขอ 1 หรือขอ 2
(5) อาจทําขอใดก็ได 1 หรือ 2 หรือ 3
ตอบ 4 หนา 196 หากสภาผูแทนฯ ไมอนุมัติ พ.ร.ก. ตองถือวามีความขัดแยงระหวางรัฐบาลกับสภา
ผูแทนฯ ตามธรรมเนียมปฏิบัติแลว นายกรัฐมนตรีจะตองเลือกวาจะยุบสภาหรือลาออก แม
รัฐธรรมนูญจะไมไดกําหนดไวก็ตาม การจะอยูในตําแหนงตอไปโดยถือวาเปนเหตุการณธรรมดา
ไมได
37. ผูจะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีนอกจากเปน ส.ส. แลวจะตอง
(1) เปนหัวหนาพรรคการเมือง
(2) มีเสียง ส.ส. สวนใหญสนับสนุน
(3) ไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา (4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
ตอบ 2 หนา 142 ในรูปการปกครองแบบรัฐสภานั้น นายกรัฐมนตรีจะตองเปนผูที่ไดรับเสียงขางมาก
ของ ส.ส. สนับสนุน เนื่องจาก ส.ส. มีอํานาจที่จะควบคุมรัฐบาลดวยการเปดอภิปรายลงมติไม
ไววางใจได (ซึ่งรัฐธรรมนูญฯ 2540 มาตรา 202 (วรรค 3) กําหนดให การลงมติเลือก
นายกรัฐมนตรีใหกระทําโดยการลงคะแนนโดยเปดเผย)
38. ในการตั้งคณะรัฐมนตรี
(1) ตองมี ส.ส. เปนรัฐมนตรีมากกวาครึ่ง
(2) ทุกกระทรวงตองมีรัฐมนตรีชวยวาการ
(3) รัฐมนตรีบางคนอาจวาการมากกวา 1 กระทรวง
(4) รองนายกฯ ตองวาการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งดวย
(5) ตองมีรองนายกรัฐมนตรีอยางนอย 1 คน
ตอบ 3 หนา 149 – 150, (คําบรรยาย) ในการตั้งคณะรัฐมนตรีนั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงบางคน
อาจวาการมากกวา 1 กระทรวงก็ไ ด แตกระทรวงหนึ่งจะมีรัฐมนตรีวาการไดเพียงคนเดียว
ยกเวนรัฐมนตรีประจําสํานักนายกฯ ที่อาจมีไดหลายคน, สวนรองนายกฯ จะตั้งหรือไมก็ได แต
ถาตั้ ง จะตั้งกี่ค นก็ไ ดแ ละอาจไมวา การกระทรวงใดอีก , และรั ฐมนตรีชวยว าการนั้น บางกระทรวงซึ่งมีงานนอยอาจไมตั้งเลยก็ได
39. ขอใดที่ถือวาเปนการแสดง “ความรับผิดชอบรวมกัน” ของคณะรัฐมนตรี
(1) รมต. ทุกคนชวยกันปกปองเมื่อนายกฯ ถูกอภิปราย
(2) ยกมือไววางใจรัฐมนตรีที่ถูกฝายคานอภิปราย

(3) รมต. ฝนใจปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีแมไมเห็นดวย
(4) ไมวิพากษวิจารณนโยบายรัฐบาลในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
(5) เมื่อนายกรัฐมนตรีลาออกทุกคนลาออกดวย
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ตอบ 3 หนา 152 ความรับผิดชอบรวมกันของคณะรัฐมนตรีนั้น ในทางปฏิบัติ แมรัฐมนตรีคนใดจะไม
เห็นดวยกับมติที่ประชุมก็ตองปฏิบัติตาม แตถาไมสามารถที่จะฝนใจปฏิบัติตามมติได โดย
มารยาททางการเมืองก็ควรลาออกจากตําแหนง นอกจากนี้ยังหมายถึง การที่รัฐมนตรีแตละคน
จะตองไมเปดเผยตอสาธารณะถึงการอภิปรายในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
40. นายกรัฐมนตรีเลือกรัฐมนตรีรวมคณะโดยคํานึงถึงเรื่องใดเปนสิ่งสําคัญ
(1) ความรูความสามารถ
(2) อาวุโสทางการเมือง
(3) เสียงสนับสนุนของ ส.ส.
(4) ความศรัทธาของประชาชน
(5) คุณวุฒิการศึกษา
ตอบ 3 หนา 147, (คําบรรยาย) นายกรัฐมนตรีจะเลือกบุคคลใดมาเปนรัฐมนตรีนั้น จะตองคํานึงถึง
เสียงสนับสนุนของ ส.ส. ในสภาผูแทนฯ ตามสัดสวนจํานวน ส.ส. ของพรรครวมรัฐบาลเปนสิ่ง
สําคัญมากที่สุด ทั้งนี้ก็เพื่อใหรัฐบาลผสมมีเสถียรภาพ

