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แนวขอสอบ ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 

 
1. ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง ฉบับปจจุบันที่ใช
อยูเปนฉบับ พ.ศ.ใด 

ก. พ.ศ. 2551     ข. พ.ศ. 2552 
 ค. พ.ศ. 2553     ง. พ.ศ. 2554 
 
2. ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 มีผล
บังคับใชตั้งแตเมื่อใด 

ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ข. ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ค. 7 วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ง. 30 วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
3. เงินที่สวนราชการจายใหแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงยืมเพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี ้ไมวาจะจายจากงบประมาณรายจายหรือเงินนอก
งบประมาณ หมายความถึง 
 ก. เงินทดรองจาย    ข. เงินสํารอง 
 ค. เงินยืม     ง. เงินสํารองจาย 
 

4. กําปนหรือตูเหล็กหรือหีบเหล็กอันมั่นคงซึ่งใชสําหรับเก็บรักษาเงินของทางราชการ  
หมายความถึง 
 ก. ตูนิรภัย     ข. หีบเหล็ก 
 ค. ตูเก็บของ     ง. ตูเหล็ก 
 

5. เงินทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ นอกจากเงินงบประมาณรายจาย เงิน
รายไดแผนดิน เงินเบิกเกินสงคืน และเงินเหลือจายปเกาสงคืน หมายความถึงเงินในขอใด 
 ก. เงินรายไดแผนดิน    ข. เงินเบิกเกินสงคืน 
 ค. เงินเหลือจายปเกาสงคืน   ง. เงินนอกงบประมาณ 
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6. ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐซึ่งปฏิบัติงานโดยผานเครื่องคอมพิวเตอรโดยตรง 
หรือผานชองทางอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนดกอนนําขอมูลเขาเคร่ืองคอมพิวเตอร คือขอ
ใด 

ก. GFMIT      ข. GFMIS 
ค. GFMMT      ง. GFMNT 
  

7. ขอใดไมใชขอมูลหลักของผูขาย 
ก. เลขที่สัญญา    ข. เลขประจําตัวประชาชน  
ค. เลขประจําตัวผูเสียภาษี    ง. ไมมีขอใดไมใชขอมูลหลัก 

 
8. ผูรักษาการในระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง 
พ.ศ. 2551 คือผูใด 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  ข. กรมบัญชีกลาง 
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง   ง. นายกรัฐมนตรี 
 
9. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการจายเงินสด 
 ก. เงินทดรองราชการ    ข. เบี้ยหวัด 
 ค. การจายเงินที่มีวงเงินต่ํากวาหาพันบาท ง. ถูกทุกขอ 
 
10. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการเขียนจํานวนเงินในเช็ค 

ก. ตัวอักษรใหเขียนหรือพิมพใหชิดเสน และชิดคําวา “บาท”  
ข. ขีดเสนหนาจํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร   
ค. ขีดเสนตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือหางหุนสวนจนชิดคําวา “หรือผูถือ”   
ง. ถูกทุกขอ 

 
11. ส้ินปงบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงิน 
รายงานใหผูใดทราบ 

ก. ผูอํานวยการกองคลัง   ข. หัวหนาสวนราชการ 
ค. ถูกท้ัง ขอ ก. และ ข.    ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 
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12.ส้ินปงบประมาณ หัวหนาหนวยงานตองรายงานใหผูอํานวยการกองคลังหรือหัวหนาสวน
ราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคทราบไมเกินเมื่อใด 

ก. อยางชาไมเกินวันที่ 31 ตุลาคมของปงบประมาณถัดไป 
ข. อยางชาไมเกินวันที่ 31 สิงหาคมของปงบประมาณถัดไป 
ค. อยางชาไมเกินวันที่ 31 ธันวาคมของปงบประมาณถัดไป 
ง. อยางชาไมเกินวันที่ 31 มกราคมของปงบประมาณถัดไป 

 
13. ตูนิรภัยใหมีลูกกุญแจอยางนอยกี่สํารับ กี่ดอก 
 ก. อยางนอยสองสํารับ แตละสํารับไมนอยกวาสองดอก 
 ข. อยางนอยสามสํารับ แตละสํารับไมนอยกวาสามดอก 
 ค. อยางนอยส่ีสํารับ แตละสํารับไมนอยกวาส่ีดอก 
 ง. อยางนอยหาสํารับ แตละสํารับไมนอยกวาหาดอก 
 
14. กุญแจตูนิรภัย มีการเก็บรักษาสํารับนึงไวที่กรรมการ อีกสํารับเก็บไวที่ใดสําหรับสวน
ราชการในราชการบริหารสวนกลาง 
 ก. สํานักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง 

ข. หองเก็บเงินคลังในของสํานักงานคลังจังหวัด 
ค. กรมบัญชีกลาง 
ง. สํานักงบประมาณแผนดิน 
 

15. กุญแจตูนิรภัย มีการเก็บรักษาสําหรับนึงไวที่กรรมการ อีกสํารับเก็บไวที่ใดสําหรับสวน
ราชการในราชการบริหารสวนกลาง 
 ก. สํานักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง 

ข. หองเก็บเงินคลังในของสํานักงานคลังจังหวัด 
ค. กรมบัญชีกลาง    ง. สํานักงบประมาณแผนดิน 

 
16. กรรมการเก็บรักษาเงิน ตองเปนขาราชการท่ีไดรับการแตงตั้งซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแต
ระดับใดขึ้นไป 
 ก. ระดับสอง     ข. ระดับสาม 
 ค. ระดับส่ี     ง. ระดับหา 
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17. เงินที่เบิกจากคลัง ถาไมไดจายหรือจายไมหมด ใหสวนราชการผูเบิกนําสงคืนคลัง
ภายในระยะเวลากี่วัน 

ก. เจ็ดวันทําการนับจากวันรับเงินจากคลัง 
ข. สิบหาวันทําการนับจากวันรับเงินจากคลัง 
ค. สามสิบวันนับจากวันรับเงินจากคลัง 
ง. ส่ีสิบหาวันทําการนับจากวันรับเงินจากคลัง 

 
18. เช็ค ดราฟท หรือตั๋วแลกเงิน ใหนําสงหรือนําฝากคลังภายในกําหนดเวลาใด 

ก. อยางชาภายในวันทําการถัดไป  ข. อยางชาภายใน 3 วันทําการ 
ค. อยางชาภายใน 7 วันทําการ  ง. อยางชาภายใน 15 วันทําการ 

 
19. เงินรายไดแผนดิน  เกินกวาหนึ่งหมื่นบาท ใหนําสงหรือนําฝากคลังภายในกําหนดเวลา
ใด 

ก. อยางชาภายในวันทําการถัดไป  ข. อยางชาภายใน 3 วันทําการ 
ค. อยางชาภายใน 7 วันทําการ  ง. อยางชาภายใน 15 วันทําการ 

 
20. เงินเบิกเกินสงคืน หรือเงินเหลือจายปเกาสงคืน ใหนําสงหรือนําฝากคลังภายในกําหนด 
เวลาใดนับจากวันที่ไดรับคืน 

ก. อยางชาภายในวันทําการถัดไป  ข. อยางชาภายใน 3 วันทําการ 
ค. อยางชาภายใน 7 วันทําการ  ง. อยางชาภายใน 15 วันทําการ 

 
21. เงินที่เบิกจากคลังเพื่อรอการจาย  ใหนําฝากคลังภายในกี่วันนับจากวันรับเงินจากคลัง 

ก. อยางชาภายในวันทําการถัดไป  ข. อยางชาภายใน 3 วันทําการ 
ค. อยางชาภายใน 7 วันทําการ  ง. อยางชาภายใน 15 วันทําการ 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

 
1. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ ฉบับท่ีใชอยูเปนฉบับ พ.ศ.ใด 
 ก. พ.ศ. 2540     ข. พ.ศ. 2542 
 ค. พ.ศ. 2546     ง. พ.ศ. 2549 
 
2. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีผลบังคับใชเม่ือใด 
 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. ราชการสวนทองถิ่น    ง. ถูกทุกขอ 
 
5. ขอใดหมายถึง ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
 ก. ลายพิมพน้ิวมือ    ข. ประวัติอาชญากรรม 
 ค. แผนบันทึกลักษณะเสียงของคน  ง. ถูกทุกขอ 
 
6. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับ คนตางดาว 
 ก. บคุคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย 
 ข. บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย และมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย 
 ค. บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย และไมมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย 
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 ง. บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย 
 
7. ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 คือ 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. ผูวาราชการจังหวัด 
 ค. ปลัดกระทรวง     ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
8. ขอมูลขาวสารใดที่ตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
 ก. โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
 ข. สรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
 ค. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร 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 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังมีจํานวนกี่คน 
 ก. หาคน      ข. เจ็ดคน 
 ค. เกาคน     ง. สิบเอ็ดคน 
13. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร คณะหน่ึงประกอบดวยใครบาง 
 ก. บุคคลไมนอยกวาหน่ึงคน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ 
 ข. บุคคลไมนอยกวาสองคน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ 
 ค. บุคคลไมนอยกวาสามคน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ 
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แนวขอสอบ  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  
แกไขเพ่ิมเติม ถงึฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 

 
1.พรบ.ระเบยีบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ใชอยูเปนฉบบัแกไขฉบับใด พ.ศ.ใด 
 ก. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2547   ข. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2549 
 ค. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550   ง. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 
 ตอบ ค. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 
  พรบ. ระเบยีบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553  
 
2.พรบ.ระเบยีบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ใชอยูประกาศใชเมื่อใด 
 ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 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 , สวนทองถิ่น 

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

 
4.ในการกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนนั้น จะตองคํานึงถึงส่ิงใดเปนหลัก 
 ก. คุณภาพและปริมาณงาน 
 ข. คุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 ค. คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสทิธิผล 
 ง. คุณภาพ ปริมาณงานและประสิทธิผล 
 ตอบ ก. คุณภาพและปริมาณงาน 

การแบงราชการออกเปนสวนตาง ๆ ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
ใหกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนโดยคํานึงถึงคณะภาพและปริมาณงานของสวน
ราชการนั้น ๆ ไวดวย (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 5) 

 
5.ผูใดรักษาการตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน นี้ 
 ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. ปลัดกระทรวง 
 ค. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี   ง. คณะรัฐมนตร ี
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 

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

   
6.ในการจัดระเบียบบรหิารราชการสวนกลางนั้นจะประกอบดวยอะไรบาง 
 ก. สํานักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวง, ทบวง , กรม 
 ข. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวง, ทบวง , กรม 
 ค. สํานักนายกรัฐมนตร,ี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวง , ทบวง , กรม 
 ง. จังหวัด, อําเภอ 
 ตอบ ก. สํานักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง, ทบวง , กรม 

ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ดังนี้ 
(1)   สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2)   กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
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(3)   ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4)   กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซึ่งสังกัดหรือ 

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

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

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

 
8.การบริหารราชการสวนกลางนั้นมีฐานะเปนอยางไร 
 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. ราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่ง 
 ค. กํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตร ี
 ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจํา 
ทั่วไปของสํานักนายกรัฐมนตรี และราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ี
ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัด
การปฏิบัติราชการของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีใหเปนไปตามนโยบาย 
แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเวนราชการสวน
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ราชการซึ่งกฎหมายกําหนดใหหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี  (พรบ. 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 17)  

 
10.ขอใดมิใชการจัดระเบียบราชการของกระทรวง 
 ก. สํานักงานเลขานุการรัฐมนตร ี  ข. สํานักงานปลัดกระทรวง 
 ค. ทบวง     ง. กรม 
 ตอบ ค. ทบวง 

ใหจัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังนี้ 
(1)   สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
(2)   สํานักงานปลัดกระทรวง 
(3)   กรม  
(พรบ. ระเบยีบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 18 แกไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545)  
 

11.ในการแตงตั้งอธบิดีนั้น ใหผูใดนําเสนอตอคณะรัฐมนตรเีพื่อพจิารณาอนุมัต ิ
 ก. ปลัดกระทรวง    ข. รัฐมนตรีเจาสังกัด 
 ค. นายกรัฐมนตร ี    ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
 ตอบ ข. รัฐมนตรีเจาสังกัด 

การแตงตั้งอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นของสวนราชการตาม
วรรคสี่ ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ  และ
ใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  (พรบ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 18 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545) 

 
12.ผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงคือขอใด 
 ก. สํานักงานเลานุการรัฐมนตร ี  ข. สํานักงานปลัดทบวง 
 ค. สํานักงานปลัดกระทรวง   ง. กรม 
 ตอบ ค. สํานักงานปลัดกระทรวง 

สํานักงานปลัดกระทรวงมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของ
กระทรวง และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่งใน  
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แนวขอสอบ พรบ.องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และแกไขเพิ่มเตมิ ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 

 
13.มติในการถอดถอนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน โดย 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน  โดยสมาชิกตองมีเสียงเทาใด 
 ก. ไมนอยกวา 1 ใน 3    ข. ไมนอยกวา 2 ใน 3 
 ค. ไมนอยกวา 2 ใน 4    ง. ไมนอยกวา 3 ใน 4 
 ตอบ ง. ไมนอยกวา 3 ใน 4 

พรบ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 11 (7)(8) 
(7) สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความ

ประพฤติในทางที่จะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการ
บริหารสวนจังหวัด หรือกระทําการอันเส่ือมเสียประโยชนของสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด โดยมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของ
จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดท้ังหมด เทาท่ีมีอยูเขาช่ือเสนอใหสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณา และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใน
ส่ีของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดท้ังหมดเทาท่ีมีอยู ท้ังน้ี ใหสมาชิก
ภาพส้ินสุดลงนับแตวันท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติ 

(8) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด มีจํานวนไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นวาสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดผูใดไมสมควรดํารงตําแหนงตอไปตามกฎหมาย วาดวยการลงคะแนน
เสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

 
14.ราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด  มีจํานวนเทาใดของผูมี 
สิทธิเลือกต้ังมาลงคะแนนเสียง เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
 ก. ไมนอยกวา 1 ใน 3    ข. ไมนอยกวา 1 ใน 2 
 ค. ไมนอยกวา 2 ใน 3    ง. ไมนอยกวา 3 ใน 4 
 ตอบ ง. ไมนอยกวา 3 ใน 4 
  คําอธิบายดังขอขางตน 
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แนวขอสอบ เทศบาล พ.ศ.2496 และ 
แกไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 

 
1.พรบ.เทศบาลฉบับที่ใชอยูเปนฉบับ 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 เปนฉบับที่เทาไร 
 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 

แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 
 
3.พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 ฉบับนี้ประกาศใชเม่ือใด 
 ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 3 วัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 7 วัน ถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
 ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป (มาตรา 2 พรบ.เทศบาล แกไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 

 
4.พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 ฉบับนี้ยกเลิกกฎหมายใด 
 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 



~ 15 ~ 
 

ใหยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2486 และบรรดากฎหมาย 
กฎ ขอบังคับอื่นๆ ในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแยงกับบทแหง
พระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 3 พรบ.เทศบาล แกไขเพิ่มถึงฉบับ 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 
  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 
 
6.เม่ือพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ไดประกาศกระทรวงมหาดไทย  ยกฐานะทองถิ่น 
ใดเปนเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแลว หามมิใหกฎหมายแตงตั้งผูใด 
 ก. กํานัน     ข. ผูใหญบาน 
 ค. สารวัตรกํานัน    ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

เมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ
ทองถิ่นใดเปนเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแลว หามมิใหใชกฎหมายวาดวย
ลักษณะปกครองทองที่ในสวนที่บัญญัติถึงการแตงตั้งกํานัน ผูใหญบาน ผูชวย
ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานันในทองถิ่นนั้น และใหบรรดาบุคคล
ที่เปนกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตร
กํานันพนจากตําแหนงและหนาที่เฉพาะในเขตทองถิ่นนั้น  (มาตรา 4 พรบ.เทศบาล 
แกไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 

 
7.พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มีก่ีสวนก่ีมาตรา 
 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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แนวขอสอบ พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 

 
1.พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลฉบับที่ใชอยูเปนฉบับ พ.ศ.ใด 
 ก. พ.ศ.2535     ข. พ.ศ. 2536 
 ค. พ.ศ. 2537     ง. พ.ศ. 2538 
 ตอบ ค. พ.ศ. 2537  

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับ 6 พ.ศ.2552 

 
2.พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ประกาศใชเมื่อใด 
 ก. 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2535   ข. 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2536 
 ค. 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2537   ง. 26 ธันวาคม พ.ศ. 2538 
 ตอบ ค. 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2537 

ใหไว ณ วันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 
 
3.พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ฉบับแกไขลาสุดเปนฉบับที่เทาไร พ.ศ.ใด 
 ก. ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546   ข. ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2552 
 ค. ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2546   ง. ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
 ตอบ ง. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ 6 พ.ศ.2552 
 

4.พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ฉบับน้ีประกาศใชเมื่อใด 
 ก. ต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 60 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ตอบ ง. 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป (พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537) 
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5.พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ฉบับน้ียกเลิกกฎหมายใด 
 ก. พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2535 
 ข. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 326  ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 
 ค. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 93  ลงวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2510 
 ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ข. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326  ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 

ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 326 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 
(พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 3) 
 

6.“หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน” หมายถึงใคร 
 ก. เทศบาล      ข. สุขาภิบาล 
 ค. ราชการสวนทองถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน ง. ถูกทุกขอ 

ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
“หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล

และราชการสวนทองถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน แตไมรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด 
(พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 4) 
 

7.จากขอขางตน  ราชการสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ังข้ึนแตไมรวมถึงหนวยงานใด 
 ก. เทศบาล     ข. สุขาภิบาล 
 ค. องคการบริหารสวนจังหวัด   ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 
 ตอบ ค. องคการบริหารสวนจังหวัด 

“หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล
และราชการสวนทองถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน แตไมรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด 
(พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 4) 

 
8.ผูใดรักษาการตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล น้ี 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ข. นายกรัฐมนตรี 
 ค. ผูวาราชการจังหวัด    ง. ประธานสภาตําบล 
 ตอบ ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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แนวขอสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ 
พ.ศ. 2542  และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2551 

 
1.พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ฉบับที่ใชอยูเปนฉบับ พ.ศ. ใด 
 ก. พ.ศ. 2542     ข. พ.ศ. 2543 
 ค. พ.ศ. 2544     ง. พ.ศ. 2545 
 ตอบ ก. พ.ศ. 2542 

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 1  
พระราชบัญญัติน้ี  เรียกวา  “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน- ทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542” 

 
2.พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ฉบับน้ีมีผลบังคับใชเมื่อใด 
 ก. ต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 3 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 2  

พระราชบัญญัติน้ี ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
  
 

3.ผูรักษาการตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 คือใคร 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
 ค. ผูวาราชการจังหวัด 
 ง. นายกเทศบาลเมืองพัทยา 
 ตอบ ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 4  ให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
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4.หมวด 1 ใน พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  เกี่ยวกับเรื่องใด 
 ก. การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ข. การบริหารงานบุคคลในเทศบาล 
 ค. การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล 
 ง. การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา 
 ตอบ ก. การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด 

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 1 การบริหารงาน
บุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด 

 
5.ในองคการบริหารจังหวัดแตละแหงน้ันแตละแหงน้ัน จะประกอบดวยหัวหนาสวน 
ราชการประจําจังหวัดจาํนวนกี่คน 
 ก. 1 คน     ข. 2 คน 
 ค. 3 คน     ง. 4 คน 
 ตอบ ค. 3 คน 

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 5  ในองคการ
บริหารสวนจังหวัดแตละแหง  ใหมีคณะกรรมการขาราชการองคการ-บริหารสวนจังหวัด
คณะหน่ึง ประกอบดวย 

           (1)  ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน 
          (2)  หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดจํานวนสามคนจากสวนราชการในจังหวัด
น้ัน    ซ่ึง ผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่เกี่ยวของ  ท้ังน้ี ใน
กรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล ผูวาราชการจังหวัดจะประกาศ
เปลี่ยนแปลงการกําหนดสวนราชการที่เกี่ยวของเมื่อใดก็ได 

(3)  ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนส่ีคน  ประกอบดวย  นายกองคการ
บริหาร-สวนจังหวัด  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดคัดเลือกจํานวนหน่ึงคน  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด   และผูแทน
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงคัดเลือกกันเองจํานวนหน่ึงคน 

(4)  ผูทรงคุณวุฒิจํานวนส่ีคนซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญใน
ดานการบริหารงานทองถิ่น  ดานการบริหารงานบุคคล  ดานระบบราชการ ดานการ
บริหารและการจัดการหรือดานอื่นท่ีจะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนจังหวัด 
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16.ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด คัดเลือกจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกี่คน 
 ก. 2 คน     ข. 3 คน 
 ค. 5 คน     ง. 6 คน 
 ตอบ  ข. 3 คน 
17.จากขอขางตน  ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดคัดเลอืกนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดและบุคคลใด 
 ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ข. ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ง. ผูวาราชการจังหวัด 
 ตอบ ข. ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
  คําอธิบายดังขอขางตน 
 
18.ผูทรงคุณวุฒิที่คัดเลือกจากบคุคลที่มีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหารงาน
ทองถ่ิน และดานอื่นที่เปนประโยชนแกการบริหารงานจะถูกคัดเลือกเปนคณะกรรมการ
กลางจํานวนกี่คน 
 ก. 4 คน     ข. 5 คน 
 ค. 6 คน     ง. 7 คน 
 ตอบ ค. 6 คน 
  คําอธิบายดังขอขางตน 
 
19.ผูมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัด เปนผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดคือใคร 
 ก. อธิบดีกรมการปกครอง   ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง. ผูวาราชการจังหวัด 
 ตอบ ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   คําอธิบายดังขอขางตน 
 
20.ผูแตงต้ังขาราชการในกรมการปกครองดํารงตําแหนงเปนเลขานุการคณะกรรมการ
กลาง ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดคือใคร 
 ก. ผูวาราชการจังหวัด    ข. นายกเทศมนตรี 
 ค. อธิบดีกรมการปกครอง   ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 ตอบ ค. อธิบดีกรมการปกครอง 


