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คํานํา 
 

เจาะแนวขอสอบ มากกวา 1200 ขอ ตําแหนง พัสดุ (กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน) แนวขอสอบประกอบดวย แนวขอสอบพัสดุ ระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไข
เพ่ิมเติม แนวขอสอบการบริหารงานทั่วไป  แนวขอสอบความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร แนว
ขอสอบระเบียบงานสารบรรณ แนวขอสอบขอมูลขาวสารของราชการ แนวขอสอบหลักการ
เขียนหนังสือราชการ  แนวขอสอบความลับของทางราชการ แนวขอสอบบริหารราชการ
แผนดิน แนวขอสอบองคการบริหารสวนจังหวัด แนวขอสอบเทศบาล แนวขอสอบสภาตําบล
และอบต. แนวขอสอบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น แนวขอสอบการกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ แนวขอสอบหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนว
ขอสอบการบริหารราชการเมืองพัทยา แนวขอสอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น แนวขอสอบรัฐธรรมนูญ แนวขอสอบขาราชการพลเรือน แนวขอสอบวิธี
ปฏิบัติราชการทางการปกครอง แนวขอสอบการปรับปรุง กระทรวง ทบลวง กรม แนว
ขอสอบการรักษาความลับของทางราชการ แนวขอสอบกฎหมายที่ควรรู  

ขอใหทกุทานโชคดีในการสอบ 
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ขอบเขตเน้ือหา 
 
แนวขอสอบ พัสดุ          4 
แนวขอสอบ ระเบียบฯ วาดวยพัสดุ พ.ศ.2535 แกไขเพ่ิมเติมถงึ พ.ศ. 2552   35 
แนวขอสอบ ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549    44 
แนวขอสอบความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอร        54
แนวขอสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แกไขเพ่ิมเติมถงึฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548   90
แนวขอสอบขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540       111
แนวขอสอบหลักการเขียนหนังสือราชการ        120 
แนวขอสอบความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544        124 
แนวขอสอบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 แกไขเพ่ิมเติมถงึฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553   136
แนวขอสอบองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552   157
แนวขอสอบเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที ่13 พ.ศ. 2552     177
แนวขอสอบสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง 

ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552          208 
แนวขอสอบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเตมิถงึฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551  233 
แนวขอสอบการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2  

พ.ศ. 2549          248 
แนวขอสอบหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี่ พ.ศ. 2546    260
แนวขอสอบการบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเตมิถงึฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552  272 
แนวขอสอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิน่หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545 แกไขเพ่ิมเตมิ 

ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546          289 
แนวขอสอบรัฐธรรมนญู พ.ศ.2550         312
แนวขอสอบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551        337 
แนวขอสอบวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองพ.ศ.2539       357 
แนวขอสอบการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที ่4 พ.ศ. 2550  365 
แนวขอสอบการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544      371 
แนวขอสอบกฎหมายที่ควรรู          378 
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แนวขอสอบ พัสดุ 
 
1. เพราะอะไรการบริหารงานพัสดุจึงมีความสําคัญ          
 (1) เปนงานหลักของธุรกิจ 
      (2) ทําใหหาพัสดุมาใชไดตามปริมาณที่ตองการ      
 (3) เปนปจจัยในการบริหารธุรกิจ 
      (4) ชวยใหการบริหารประสบความสําเร็จ   
 (5) ทําใหใชทรัพยากรที่มีอยูไดประโยชนสูงสุด 
       ตอบ 4   การบริหารงานพัสดุเปนเร่ืองสําคัญและมีความหมายตอธุรกิจมาก  เพราะจะ
มีผลตอความอยูรอดหรือกําไรของธุรกิจ  โดยพัสดุถือเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหการบริหารธุรกิจ
ประสบผลสําเร็จ   ซ่ึงปจจัยการบริหารธุรกิจ ประกอบดวย คน (Man), เงิน (Money), พัสดุ 
(Material), และการบริหาร (Management) 
 
2. ทานสามารถลดตนทุนการผลิตทางดานพัสดุไดอยางไร   
       (1) ประหยัดคาใชจายในการจัดหาและคาเก็บรักษา 
       (2) ลดการสูญเสียจากการเก็บรักษาไมถูกวิธี  และซ้ือสินคาที่ดีราคาถูก 
       (3) คํานวณความตองการไดถูกตองตามความตองการ 
       (4) ถูกทั้งขอ 1 และ 2                                    
 (5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3 

          ตอบ 5  การบริหารงานพัสดุมีบทบาทตอผลการดําเนินงานทั้งตอธุรกิจเอกชนและ
หนวยงานของรัฐ ผูบริหารงาน จึงควรใหความสนใจงานดานการพัสดุนับตั้งแตการประมาณ
ความตองการ การจัดหาจัดซ้ือ  การบริหารงาน  คลังพัสดุ การจัดการคลังพัสดุ การขนสง  
การบํารุงรักษา  ตลอดจนการจําหนายพัสดุออกจากบัญชี   ซ่ึงการ บริหารงานพัสดุที่ดีมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลจะทําใหสามารถลดตนทุนตางๆ ได 

 
3. ขอใดคือกลยุทธในการบริหารงานพัสด ุ         
 (1) ไดแหลงผูขายที่ด ี มีพัสดุใชอยางตอเน่ือง 
       (2) มีแรงงานที่มีคุณภาพและไดรับการพัฒนาอยางสมํ่าเสมอ 
       (3) ซ้ือพัสดุไดในราคาถูก  คุณภาพด ี         (4) ถูกทั้งขอ 1 และ 2            
 (5) ถูกทั้งขอ 2 และ 3 
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 ตอบ 4  กลยุทธในการบริหารงานพัสด ุมีดังน้ี  
  1. ซ้ือพัสดุไดในราคาที่ถูกตองสมคุณภาพ  
  2. อัตราหมุนเวียนของพัสดุสูง   
  3. คาใชจายในการเก็บรักษาต่ํา  
  4. มีพัสดุใชอยางตอเน่ือง   
  5. พัสดุมีคุณภาพดีสมํ่าเสมอ    
  6. ไดแหลงผูขายที่ด ี 
  7. มีการพัฒนาบุคลากรและการจางแรงงานที่เหมาะสม   
  8. มีระบบการเก็บบันทึกที่ดี   
  9. มีการกําหนดมาตรฐานของพัสด ุ 
  10. กําหนดใหมีการพยากรณลวงหนา 
 
4. ทําอยางไรการลงทุนในธุรกิจจะไดประโยชนสูงสุด     
 (1) มีการสนับสนุนทางดานพัสดุอยางตอเน่ือง   
 (2) มีระบบการบันทึกที่ดี 
       (3) ตนในสินคาต่ําดวยการซ้ืออยางประหยัด        
 (4) การเพ่ิมผลผลิตและกําไรสวนเกิน 
       (5) คาใชจายในการสั่งซ้ือและคาใชจายในการเก็บรักษาต่ํา 
       ตอบ 4  การลงทุนทางธุรกิจใหไดประโยชนสูงสูด  สามารถทําได  2  ทาง คือ   
  1. การเพ่ิมกําไรสวนเกินสําหรับแตละหนวยผลิต   
  2. การเพ่ิมผลผลิตใหมากขึ้นโดยใชปจจัยการผลิตเทาเดิม 
 
5.เพราะอะไรจึงกระจายอํานาจในการสั่งซ้ือ          
 (1) ทําใหเกิดความสะดวก และสามารถเลือกผูขายไดอยางประสิทธิภาพ 
      (2) ทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ  
 (3) ทําใหการติดตอประสานงานระหวางผูจัดหากับผูใชเปนไปไดสะดวก  
 (4) ถูกทั้งขอ 1  และ  3        
 (5) ถูกทั้งขอ  1, 2  และ  3 
 ตอบ 5  เหตุผลของการกระจายอํานาจในการจัดซ้ือ  มีดังน้ี   
  1. ทําใหการติดตอประสานงานระหวางผูจัดหากับผูใชเปนไปไดสะดวก     
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แนวขอสอบ ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2552 

 
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ฉบับที่ใชอยูเปนฉบับพุทธศักราชใด 
 ก. พุทธศักราช 2535    ข. พุทธศักราช 2538 
 ค. พุทธศักราช 2539    ง. พุทธศักราช 2542 
 ตอบ ก. พุทธศักราช 2535 
  ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  
 
2. ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ ฉบับแกไขเพ่ิมเติมในปจจุบัน  เปนฉบับที่เทาไร ป พ.ศ.ใด 
 ก. แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 
 ข. แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533 
 ค. แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 
 ง. แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 
 ตอบ ง. แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 
  ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
  ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538  
  ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 
  ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 
  ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 
  ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 

ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 
 
3. ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ  พ.ศ.2535  นั้นเปนระเบียบฯที่ปรับปรุงระเบียบฯ วาดวย 

การพัสดุ พ.ศ.ใด 
 ก. พ.ศ. 2520     ข. พ.ศ. 2521 
 ค. พ.ศ. 2522     ง. พ.ศ. 2523 
 ตอบ ข. พ.ศ. 2521 
  ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เปนการปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา 

ดวยการพัสดุ พ.ศ. 2521 
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4. วันที่ใชบังคับของระเบียบฯ วาดวยการพัสดุคือเมื่อใด 
 ก. พนกําหนด 7 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. พนกําหนด 15 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. พนกําหนด 30 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ตอบ ง. ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา 

นุเบกษาเปนตนไป (ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ (ขอ 2) แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 
2552) 
 
5. ระเบียบที่ยกเลิกในระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 คือระเบียบใด 
 ก. ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2528 
 ข. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการซื้อ  การจาง และการจางที่ปรึกษา พ.ศ. 2527 
 ค. ระเบียบฯ วาดวยการจางออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร พ.ศ. 2521 
 ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
  ระเบียบฯ ฉบับนี้ยกเลิก (ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ (ขอ 3)) 
  1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2521 
  2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523 
  3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526 
  4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2527 
  5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2528 
  6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2528 
  7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2529 
  8. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2531 
  9. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการซื้อ การจางและการจางที่ปรึกษา  

ภายใตโครงการที่ดําเนินการดวยเงินกูจากตางประเทศ พ.ศ. 2527 
  10. ระเบียบวาดวยการจางออกแบบ และควบคุมงานกอสรางอาคาร พ.ศ. 2521 
 
6. ผูรักษาการ ในระเบียบฯ วาดวยการพัสดุคือใคร 
 ก. ปลัดกระทรวงการคลัง    ข. หัวหนาสวนราชการ 
 ค. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี    ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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 ตอบ ก. ปลัดกระทรวงการคลัง 
  ปลัดกระทรวงการคลัง เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ (ระเบียบฯ วาดวย 

การพัสดุ (ขอ 4) แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2545) 
 
7. ขอใดเปนความหมายของคําวา การพัสดุ 
 ก. การจัดทําเอง    ข. การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา 
 ค. การจางออกแบบและควบคุมงาน  ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

"การพัสดุ" หมายความวา การจัดทําเอง  การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา  การ
จางออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการ
ดําเนินการอื่นๆ (ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ (ขอ 5)) 

 
8. ขอใดหมายถึงพัสดุ 
 ก. วัสดุ      ข. ครุภัณฑ 
 ค. ที่ดิน     ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

"พัสดุ"  หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง  ที่กําหนดไวในหนังสือ
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนก
ประเภทรายจายตามสัญญาเงินกูจากตางประเทศ (ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ (ขอ 5)) 

 
9. ขอใดหมายถึง "เงินงบประมาณ" 
 ก. งบประมาณรายจายประจําป  
 ข. งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
 ค. เงินสวนราชการที่รับไวโดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

"เงินงบประมาณ" หมายความวา งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม และเงินซึ่งสวนราชการไดรับไวโดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังใหไมตองสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ แตไมรวมถึง
เงินกู และเงินชวยเหลือ  (ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ (ขอ 5)) 
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10. หัวหนาสวนราชการ สําหรับราชการบริหารสวนกลาง หมายถึงใคร 
 ก. ผูวาราชการจังหวัด    ข. ผูวาราชการกรุงเทพ 
 ค. อธิบด ี     ง. รัฐมนตรี 
 ตอบ ค. อธิบดี 

"หัวหนาสวนราชการ" สําหรับราชการบริหารสวนกลาง หมายความวาอธิบดี  
หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นและมีฐานะเปนนิติบุคคล (ระเบียบฯ วาดวย
การพัสดุ (ขอ 5)) 

 
11. หัวหนาสวนราชการ สําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค หมายถึงใคร 
 ก. ผูวาราชการจังหวัด    ข. ผูวาราชการกรุงเทพ 
 ค. อธิบด ี     ง. รัฐมนตรี 
 ตอบ ก. ผูวาราชการจังหวัด 

"หัวหนาสวนราชการ" สําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค หมายความวาผูวา
ราชการจังหวัด (ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ (ขอ 5)) 

 
12. โรงงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ตองไดรับรองจากหนวยงานใด 
 ก. มอก. 9001     ข. มอก. 9002 
 ค. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ  หมายความวา โรงงานที่ไดรับการ
รับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001  หรือ มอก. 9002  ในกิจการและ
ขอบขายที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือสถาบัน
รับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ หรือหนวยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมใหการรับรอง
ระบบงาน (ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ (ขอ 5)) 

 
13. การกําหนดใหสวนราชการระดับใด ผูบังคับบัญชาช้ันใด ตําแหนงใด มีอํานาจ 

ดําเนินการตามระเบียบนี้ใหเปนไปตามผูใดกําหนด 
 ก. กระทรวงการคลัง    ข. กระทรวงกลาโหม 
 ค. คณะรัฐมนตรี    ง. หัวหนาสวนราชการ 
 ตอบ ข. กระทรวงกลาโหม 
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ขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. 2549 

 
9.ในคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ัน มีผูใดเปนเลขานุการ 
 ก. อธิบดกีรมบัญชีกลาง   ข. ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย 
 ค. ผูแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
 ง. ผูแทนสภาผูแทนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 ตอบ ก. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

อธิบดีกรมบัญชีกลางเปนกรรมการและเลขานุการ (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 6) 
 
10.ขอใดมิใชอํานาจหนาที่ของ กวพ.อ. 
 ก. ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัต ิ
 ข. อนุมัติยกเวนหรือการผอนผันไมปฏิบัติ 
 ค. พิจารณาอนุมัติการดําเนินการจัดหาพัสด ุ
 ง. รักษาการในระเบียบฯ วาดวยการพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส 
 ตอบ ง. รักษาการในระเบียบฯ วาดวยการพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ กวพ.อ. มีดังน้ี  (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 8(1)) 
  1. ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
  2. พิจารณาอนุมัติยกเวนหรือผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
  3. พิจารณาอุทธรณและคํารองเรียนเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามระเบียบน้ีและ 

ความไมเปนธรรม 
  4. พิจารณาอนุมัติการดําเนินการจัดหาพัสดุดวยวิธีการอื่น 
  5. กําหนดหลักเกณฑและรายละเอียดการปฏิบัติในกระบวนการเสนอราคา 

ดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส 
  6. เสนอแนะการแกไขปรับปรุงระเบียบน้ีตอคณะรัฐมนตรี 
  7. แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการตางๆ 
  



~ 11 ~ 
 

11.TOR หมายถึงอะไร 
 ก. คณะกรรมการวาดวยพัสดุดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส 
 ข. คณะกรรมการการประกวดราคา 
 ค. คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน 
 ง. คณะกรรมการตรวจสอบพัสด ุ
 ตอบ ค. คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน 

หัวหนาหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (Terms of 
Reference : TOR) (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 8 (1)) 
12.Website ของกรมบัญชีกลางคือ Website ใด 
 ก. www.gprocurement.go.th 
 ข. www.procurement.go.th 
 ค. www.gprocurement.ac.th 
 ง. www.procurement.go.th 
 ตอบ ก. www.gprocurement.go.th 

เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง คือ www.gprocurement.go.th (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 8 (1)) 
 
13.เม่ือการรางเอกสารการประกวดราคากอนการเร่ิมจัดหาพัสดุ  ไดรับการอนุมัติแลว ใหนํา
สาระสําคัญเผยแพรทาง website ของหนวยงานใด 
 ก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ข. สํานักงบประมาณ 
 ค. สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
 ง. กรมบัญชีกลาง 
 ตอบ ง. กรมบัญชีกลาง 

เม่ือรางเอกสารการประกวดราคากอนเร่ิมการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบน้ี เม่ือขอบเขต
ของงานไดรับอนุมัติแลว ใหนําสาระสําคัญที่สามารถเผยแพรไดประกาศทางเว็บไซตของ
หนวยงานและสงใหกรมบัญชีกลางเผยแพร  (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ขอ 8 (1)) 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

 
1. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ ฉบับที่ใชอยูเปนฉบับ พ.ศ.ใด 
 ก. พ.ศ. 2540     ข. พ.ศ. 2542 
 ค. พ.ศ. 2546     ง. พ.ศ. 2549 
 
2. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีผลบังคับใชเมื่อใด 
 ก. ต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 30 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
3. ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ    ไมวาจะเปน
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน หมายความถึงขอ
ใด 
 ก. ขอมูลขาวสาร     ข. ขอมูลขาวสารของราชการ 
 ค. ขอมูลราชการ     ง. ขอมูลหนวยงาน 
 
4. ขอใดหมายถึง หนวยงานของรัฐ 
 ก. ราชการสวนกลาง    ข. ราชการสวนภูมิภาค 
 ค. ราชการสวนทองถ่ิน    ง. ถูกทุกขอ 
 
5. ขอใดหมายถึง ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
 ก. ลายพิมพนิ้วมือ    ข. ประวัติอาชญากรรม 
 ค. แผนบันทึกลักษณะเสียงของคน  ง. ถูกทุกขอ 
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6. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับ คนตางดาว 
 ก. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและไมมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 
 ข. บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย และมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 
 ค. บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย และไมมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 
 ง. บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย 
 
7. ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 คือ 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. ผูวาราชการจังหวัด 
 ค. ปลัดกระทรวง     ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
8. ขอมูลขาวสารใดที่ตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
 ก. โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
 ข. สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
 ค. สถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 
 ง. ถูกทุกขอ 
 
9. ขอมูลขาวสารของราชการที่จะเปดเผยมิได คือขอใด 
 ก. ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย 
 ข. ขอมูลขาวสารที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ 
 ค. ขอมูลขาวสารที่เปดเผยจะทําใหกฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ 
 ง. ถูกทุกขอ 
 
10. คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ   ประกอบดวยผูใดเปนประธาน 
 ก. รัฐมนตรี     ข. ผูวาราชการจังหวัด 
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง   ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 

11. ผูใดไมใชคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 ก. ปลัดกระทรวงกลาโหม   ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ปลัดกรุงเทพมหานคร   ง. ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 
 

12. ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังมีจํานวนกี่คน 
 ก. หาคน      ข. เจ็ดคน 
 ค. เกาคน     ง. สิบเอ็ดคน 
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13. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร คณะหนึ่งประกอบดวยใครบาง 
 ก. บุคคลไมนอยกวาหนึ่งคน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ 
 ข. บุคคลไมนอยกวาสองคน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ 
 ค. บุคคลไมนอยกวาสามคน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ 
 ง. บุคคลไมนอยกวาส่ีคน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ 
 
14.ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการที่ส่ังใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ  เอกสาร 
หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาตองระวางโทษอยางไร 
 ก. จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ข.  จําคุกไมเกินสองเดือน  หรือปรับไมเกินสองพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ค. จําคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินสามพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ง. จําคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินหาพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
15. ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่เจาหนาที่ของรัฐกําหนดโดยทําการเปดเผย
ขอมูลขาวสารที่ปกปด  ตองระวางโทษอยางไร 
 ก. จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ข. จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ค. จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ง. จําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
16. ผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 คือใคร 
 ก. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ   ข. นายอานันท ปนยารชุน 
 ค. นายชวน หลีกภัย    ง. นายสมัคร สุนทรเวช 
 
17. เหตุผลในการประกาศใช  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 คือขอใด 
 ก. การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตางๆ ของรัฐ 
 ข. ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตอง 
 ค. เพ่ือพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหมั่นคง 
 ง. ถูกทุกขอ 
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เฉลยแนวขอสอบพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

 
1. ตอบ ก. พ.ศ. 2540 
  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540” 
 
2. ตอบ ง. 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานเุบกษา
เปนตนไป 
 
3. ตอบ ข. ขอมูลขาวสารของราชการ 
 “ขอมูลขาวสาร” หมายความวา  ส่ิงที่ส่ือความหมายใหรูเร่ืองราวขอเท็จจริง ขอมูล  หรือ
ส่ิงใดๆ  ไมวาการส่ือความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ  และ
ไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย 
ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหส่ิงที่บันทึก
ไวปรากฏได 
 “ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ    ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน 
 
4. ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวน
ทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  สวนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณา
พิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอื่นตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
 
5. ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของบุคคล 
เชน  การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการทํางาน  
บรรดาที่มีช่ือของผูนั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือส่ิงบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้นได  เชน  ลาย  
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แนวขอสอบ  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  
แกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 

 
1.พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ใชอยูเปนฉบับแกไขฉบับใด พ.ศ.ใด 
 ก. ฉบับที ่5 พ.ศ. 2547   ข. ฉบับที ่6 พ.ศ. 2549 
 ค. ฉบับที ่7 พ.ศ. 2550   ง. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 
 ตอบ ค. ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2553 
  พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553  
 
2.พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ใชอยูประกาศใชเม่ือใด 
 ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 3 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ใชอยูประกาศใช ถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามกฎหมาย พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 7 มาตรา 2   

 
3.รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินคือขอใด 
 ก. สวนกลาง, สวนทองถิ่น 
 ข. สวนกลาง, สวนภูมิภาค , สวนทองถิ่น 
 ค. สวนกลาง, สวนภูมิภาค 
 ง. สวนกลาง, สวนภูมิภาค, สวนนครบาล 
 ตอบ ข. สวนกลาง, สวนภูมิภาค , สวนทองถ่ิน 

รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินคือ สวนกลาง, สวนภูมิภาค , 
สวนทองถิ่น ตามกฎหมาย พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  
มาตรา 4 ใหจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน ดังน้ี 
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(1)   ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
(2)   ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 
(3)   ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

 
4.ในการกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนน้ัน จะตองคํานึงถึงสิ่งใดเปนหลัก 
 ก. คุณภาพและปริมาณงาน 
 ข. คุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 ค. คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 ง. คุณภาพ ปริมาณงานและประสิทธิผล 
 ตอบ ก. คุณภาพและปริมาณงาน 

การแบงราชการออกเปนสวนตาง ๆ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี 
ใหกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนโดยคํานึงถึงคณะภาพและปริมาณงานของสวน
ราชการน้ัน ๆ ไวดวย (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 5) 

 
5.ผูใดรักษาการตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน น้ี 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. ปลัดกระทรวง 
 ค. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   ง. คณะรัฐมนตรี 
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตร ี

นายกรัฐมนตรีรักษาตามพระราชบัญญัติน้ี (พรบ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 6) 

   
6.ในการจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลางน้ันจะประกอบดวยอะไรบาง 
 ก. สํานักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง, ทบวง , กรม 
 ข. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง, ทบวง , กรม 
 ค. สํานักนายกรัฐมนตรี, ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง , ทบวง , กรม 
 ง. จังหวัด, อําเภอ 
 ตอบ ก. สํานักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง, ทบวง , กรม 

ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ดังน้ี 
(1)   สํานักนายกรัฐมนตรี 
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(2)   กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
(3)   ทบวง ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4)   กรม หรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซ่ึงสังกัดหรือ 

ไมสังกัดสํานักนากยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
(พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 7) 
 

7.สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเปนหนวยงานใด 
 ก. กระทรวง     ข. ทบวง 
 ค. กรม     ง. หนวยงานอิสระ 
 ตอบ ก. กระทรวง 

 สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเปนกระทรวง  (พรบ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรค 2) 

 
8.การบริหารราชการสวนกลางน้ันมีฐานะเปนอยางไร 
 ก. นิติรัฐ     ข. นิติบุคคล 
 ค. รัฐวิสาหกิจ     ง. หนวยงานอิสระ 
 ตอบ ข. นิติบุคคล 

การบริหารราชการสวนกลางมีฐานะเปนนิติบุคคล 
(พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรค 3)  

 
9.อํานาจหนาที่ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดแกขอใด 
 ก. ราชการประจําทั่วไปของสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ข. ราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหน่ึง 
 ค. กํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจํา 
ทั่วไปของสํานักนายกรัฐมนตรี และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่
ของกรมใดกรมหน่ึงในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัด
การปฏิบัติราชการของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีใหเปนไปตามนโยบาย  
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แนวขอสอบ เทศบาล พ.ศ.2496 และ 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 

 
1.พรบ.เทศบาลฉบับท่ีใชอยูเปนฉบับ พ.ศ. ใด 
 ก. พ.ศ.2495     ข. พ.ศ. 2496 
 ค. พ.ศ. 2497     ง. พ.ศ. 2498 
 ตอบ ข. พ.ศ. 2496 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
 
2.พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 ฉบับแกไขเพิ่มเติม เปนฉบับท่ีเทาไร 
 ก. ฉบับที่ 10, พ.ศ.2550   ข. ฉบับที่ 11, พ.ศ. 2550 
 ค. ฉบับที่ 12 , พ.ศ.2551   ง. ฉบับที่ 13, พ.ศ. 2552 
 ตอบ ง. ฉบับที่ 13, พ.ศ. 2552 

แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 
 
3.พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 ฉบับน้ีประกาศใชเม่ือใด 
 ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 3 วัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 7 วัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป (มาตรา 2 พรบ.เทศบาล แกไขเพ่ิมถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 

 
4.พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 ฉบับน้ียกเลิกกฎหมายใด 
 ก. พรบ. เทศบาล พ.ศ.2484   ข. พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2485 
 ค. พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2486   ง. พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2587 
 ตอบ ค. พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2486 
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ใหยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2486 และบรรดากฎหมาย 
กฎ ขอบังคับอื่นๆ ในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติน้ี หรือซ่ึงแยงกับบทแหง
พระราชบัญญัติน้ี (มาตรา 3 พรบ.เทศบาล แกไขเพ่ิมถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 

 
5.มาตรา 4 ใน พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496  แกไขเพิ่มเติมในฉบับใด 
 ก. ฉบับที่ 10     ข. ฉบับที่ 11 
 ค. ฉบับที่ 12     ง. ฉบับที่ 13 
 ตอบ ค. ฉบับที่ 12 
  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัต ิ(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 
 
6.เม่ือพนกําหนดหน่ึงปนับแตวันท่ีไดประกาศกระทรวงมหาดไทย  ยกฐานะทองถ่ิน 
ใดเปนเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแลว หามมิใหกฎหมายแตงต้ังผูใด 
 ก. กํานัน     ข. ผูใหญบาน 
 ค. สารวัตรกํานัน    ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

เม่ือพนกําหนดหน่ึงปนับแตวันที่ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ
ทองถิ่นใดเปนเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแลว หามมิใหใชกฎหมายวาดวย
ลักษณะปกครองทองที่ในสวนที่บัญญัติถึงการแตงตั้งกํานัน ผูใหญบาน ผูชวย
ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานันในทองถิ่นน้ัน และใหบรรดาบุคคล
ที่เปนกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตร
กํานันพนจากตําแหนงและหนาที่เฉพาะในเขตทองถิ่นน้ัน  (มาตรา 4 พรบ.เทศบาล 
แกไขเพ่ิมถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 

 
7.พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มีกี่สวนกี่มาตรา 
 ก. 5 สวน, 75 มาตรา    ข. 6 สวน, 76 มาตรา 
 ค. 7 สวน, 77 มาตรา    ง. 8 สวน, 78 มาตรา 
 ตอบ ค. 7 สวน, 77 มาตรา 
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8.พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 สวนท่ี 1 เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร 
 ก. คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล ข. เทศบาลนคร 
 ค. องคการเทศบาล    ง. การจัดตั้งเทศบาล 
 ตอบ ง. การจัดตั้งเทศบาล 

สวนที่ 1   การจัดตั้งเทศบาล 
 
9.เม่ือไดมีการจัดต้ังเทศบาล  ตาม พรบ.ฉบับน้ี ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ิน 
หรือผูบริหารทองถ่ิน ภายในกี่วันนับแตวันท่ีไดจัดต้ังเปนเทศบาล 
 ก. ภายใน 15 วัน    ข. ภายใน 30 วัน 
 ค. ภายใน 45 วัน    ง. ภายใน 60 วัน 
 ตอบ ค. ภายใน 45 วัน 

เม่ือมีการจัดตั้งเทศบาลตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายวาดวยสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล ใหเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นภายในส่ีสิบ
หาวันนับแตวันที่ไดจัดตั้งเปนเทศบาล (มาตรา 8 พรบ.เทศบาล แกไขเพ่ิมถึงฉบับ 
13 พ.ศ.2552) 

 
10.ในระหวางท่ีไมมีนายกรัฐมนตรีใหผูใดปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีไดเปนการ 
ชั่วคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกต้ังนายกเทศมนตร ี   
 ก. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ข. ผูวาราชการจังหวัด 
 ค. นายกองคการบริหารสวนตําบล  ง. นายอําเภอ 
 ตอบ ก. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

ในระหวางที่ไมมีนายกเทศมนตรี ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงดํารง
ตําแหนงอยูกอนวันที่จัดตั้งเทศบาลปฏิบัติหนาที่ปลัดเทศบาล และใหปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีเทาที่จําเปนไดเปนการช่ัวคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี (มาตรา 8 พรบ.เทศบาล แกไขเพ่ิมถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 

 
 
 


