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แนวขอสอบพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ. 2547 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

 
1. พรบ.ตํารวจแหงชาติ ฉบับที่ใชในปจจุบันเปนฉบับ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับใด 
 ก. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552   ข. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552 
 ค. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554   ง. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 

ตอบ ค. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
 
2. พรบ.ตํารวจแหงชาต ิใหไวเมื่อใด 
 ก. ใหไว ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2547 
 ข. ใหไว ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2547 
 ค. ใหไว ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2549 
 ง. ใหไว ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2549 
 ตอบ ข. ใหไว ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2547 
 
3. พรบ.ตํารวจแหงชาต ิมีผลบังคับใชเมื่อใด 
 ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 15 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
 
4. ผูใดรักษาการตาม พรบ.ตํารวจแหงชาติ 
 ก. ผบ.ตร.     ข. นายกรัฐมนตรี 
 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
 ตอบ  ข. นายกรัฐมนตรี 

   
ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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5. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 ก. มีฐานะเปนนิติบุคคล    

ข. อยูในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ชวยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ง. ดูแลควบคุมและกํากับการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ตอบ ข. อยูในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนสวนราชการมีฐานะเปนนิติบุคคลอยูในบังคับบัญชาของ

นายกรัฐมนตรี และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(1) รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท 

ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ 
(2) ดูแลควบคุมและกํากับการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจซึ่งปฏิบัติการตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(3) ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา 
(4) รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของ

ราชอาณาจักร 
(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของขาราชการ

ตํารวจหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
(6) ชวยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
(7) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหการปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ี

ตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
6. สํานักงานตํารวจแหงชาติสงเสริมใหทองถิ่นและชุมชน มีสวนรวมในกิจการตํารวจเพื่อปองกัน
และปราบปรามการกระทําความผิด ซึ่งการดําเนินการมีสวนรวมใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีใครกําหนด  
 ก. ก.ตร.     ข. ก.ร. 
 ค. ก.ต.ช.     ง. กพ.ร. 
 ตอบ ค. ก.ต.ช.  

ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติสงเสริมใหทองถิ่นและชุมชน มีสวนรวมในกิจการตํารวจเพื่อ
ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบรอยและรักษาความ



      5     

ปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสม และความตองการของแตละพื้นที่  ทั้งนี้ การ
ดําเนินการมีสวนรวมใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ต.ช. กําหนด  
 
7.การจัดระเบียบราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติ แบงสวนราชการอยางไร 
 ก. สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และกองบัญชาการ 
 ข. สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และกองอํานวยการ 
 ค. สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ กองบัญชาการ  และกองอํานวยการ 
 ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 
 ตอบ ก. สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และกองบัญชาการ 

สํานักงานตํารวจแหงชาติแบงสวนราชการดังตอไปนี้ 
(1) สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
(2) กองบัญชาการ 

 
8.ผูบัญชาการมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ในการบริหารราชการของกองบัญชาการให
เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของทางราชการ ของหนวยงานใด 

ก. ก.ต.ช.      ข. ก.ตร.  
ค. สํานักงานตํารวจแหงชาติ   ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
ผูบัญชาการมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารราชการของกองบัญชาการ

ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
9. ผูบัญชาการตองรายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งปญหาและอุปสรรคตอผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติทุกๆกี่เดือน 
 ก. สองเดือน     ข. สามเดือน 
 ค. ส่ีเดือน     ง. หกเดือน 

ตอบ ค. สี่เดือน 
ผูบัญชาการตองรายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งปญหาและอุปสรรคตอผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติทุกส่ีเดือน หรือตามระยะเวลาที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติกําหนด 
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10.คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา  
ก. ก.ต.ช.      ข. ค.ต.ช. 
ค. ค.ตช.     ง. ก.ตช. 
ตอบ ก. ก.ต.ช. 
ใหมีคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “ก.ต.ช.” มีอํานาจ

หนาที่ในการกําหนดนโยบายการบริหารราชการตํารวจ และกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ใหปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมาย  
 
11. ก.ต.ช. มีผูใดเปนประธานกรรมการ 

ก.นายกรัฐมนตรี    ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม   ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ตอบ ก.นายกรัฐมนตรี 
ให ก .ต .ช .  ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติและผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนกรรมการโดย
ตําแหนง 
 
12. กรรมการผูทรงคุณวุฒิใน ก.ต.ช. มีจํานวนกี่คน  
 ก. สองคน     ข. สามคน 
 ค. ส่ีคน     ง. หาคน 

ตอบ ค. สี่คน 
ก.ต.ช. ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

แตงตั้งจากบุคคลซึ่งไดรับการสรรหาโดยกรรมการ  
 
13. เลขานุการใน ก.ต.ช.แตงตั้งมาจากขาราชการตํารวจยศระดับใดขึ้นไป 
 ก. พลตํารวจตรี    ข. พลตํารวจโท 

ค. พลตํารวจเอก    ง. รอยตํารวจเอก 
ตอบ ข. พลตํารวจโท 

 
 



      7     

33. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับผูที่จะไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ 
ก. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
ข.  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
ค. เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
ผูที่จะไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ ตองมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
(3) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข 
(4) ไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น

หรือผูบริหารทองถิ่น 
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง 
(6) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามอื่นตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.  

 
34.การแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ จะไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งจากขาราชการระดับใด 

ก. ขาราชการตํารวจยศพลตํารวจเอก 
 ข. ขาราชการตํารวจยศพลตํารวจโท 

ค. ขาราชการตํารวจยศพลตํารวจตรี 
ง. ขาราชการตํารวจยศพันตํารวจเอก 
ตอบ ก. ขาราชการตํารวจยศพลตํารวจเอก 
ตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจาก

ขาราชการตํารวจยศพลตํารวจเอก 
 

35.การแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนงตําแหนงผูบัญชาการ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งจากขาราชการระดับใด 

ก. ขาราชการตํารวจยศพลตํารวจเอก 
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ข. ขาราชการตํารวจยศพลตํารวจตรี 
ค. ขาราชการตํารวจยศพันตํารวจเอก 
ง. ขาราชการตํารวจยศรอยตํารวจเอก 
ตอบ ข. ขาราชการตํารวจยศพลตํารวจตรี 
ตําแหนงผูบัญชาการ จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากขาราชการตํารวจยศพล

ตํารวจตรีหรือพลตํารวจโท 
 
36.ตําแหนงสารวัตร และพนักงานสอบสวนผูชํานาญการ ใหแตงตั้งจากขาราชการตํารวจยศใด 

ก. รอยตํารวจโทขึ้นไปแตไมสูงกวาพันตํารวจตรี 
ข. รอยตํารวจโทขึ้นไปแตไมสูงกวาพันตํารวจโท 
ค. รอยตํารวจเอกขึ้นไปแตไมสูงกวาพันตํารวจโท 
ง. รอยตํารวจเอกขึ้นไปแตไมสูงกวาพันตํารวจเอก 
ตอบ ค. รอยตํารวจเอกขึ้นไปแตไมสูงกวาพันตํารวจโท 
ตําแหนงสารวัตร และพนักงานสอบสวนผูชํานาญการ ใหแตงตั้งจากขาราชการตํารวจยศ

รอยตํารวจเอกขึ้นไปแตไมสูงกวาพันตํารวจโท 
 
37.ขาราชการตํารวจยศพลตํารวจเอก ซึ่งดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ใหไดรับ
เงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับใด 

ก.  ส. 7     ข. ส. 8 
ค.  ส.9      ง. ส. 10 
ตอบ ค.  ส.9 

 
38. ขาราชการตํารวจยศพลตํารวจเอก ใหไดรับเงินเดือนระดับใด 

ก.  ส. 7     ข. ส. 8 
ค.  ส.9      ง. ส. 10 

 ตอบ ข. ส. 8 
 
39. นายกรัฐมนตรี มีอํานาจในการสั่งใหขาราชการตํารวจรกัษาราชการแทนในตําแหนงใด 
 ก. ตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

ข. จเรตํารวจแหงชาติ  
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  
พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

 
1. พรบ.การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ฉบับที่ใชในปจจุบนัแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับใด 

ก. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550   ข. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 
ค. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552   ง. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2553 
ตอบ ก. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 

 
2. พรบ.การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ใหไวเมื่อใด 
 ก. ใหไว ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2522 
 ข. ใหไว ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2522 
 ค. ใหไว ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2522 
 ง. ใหไว ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 
 ตอบ ข. ใหไว ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2522 
 
3. พรบ.การทองเที่ยวแหงประเทศไทย มีผลบังคับใชเมื่อใด 
 ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 15 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พระราชบัญญัตินี้ใหใชบงัคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
 
4. ขอใดหมายความถึงอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

ก. ธุรกิจนําเที่ยว    ข. ธุรกิจโรงแรมนักทองเที่ยว 
ค. ธุรกิจการขายของที่ระลึก   ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
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“อุตสาหกรรมทองเที่ยว” หมายความวา อุตสาหกรรมที่จัดใหมีหรือใหบริการเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรโดยมีคาตอบแทน และหมายความรวมถึง 

(1) ธุรกิจนําเที่ยว 
(2) ธุรกิจโรงแรมนักทองเที่ยว 
(3) ธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการและสถานที่ตากอากาศสําหรับนักทองเที่ยว 
(4) ธุรกิจการขายของที่ระลึกหรือสินคาสําหรับนักทองเที่ยว 
(5) ธุรกิจการกีฬาสําหรับนักทองเที่ยว 
(6) การดําเนินงานนิทรรศการ งานแสดง งานออกราน การโฆษณาเผยแพร หรือ

การดําเนินงานอื่นใดโดยมีความมุงหมายเพื่อชักนําหรือสงเสริมใหมีการเดินทางทองเที่ยว 
 
5. ผูรักษาการตามพรบ.การทองเที่ยวแหงประเทศไทย คือใคร 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
 ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
 ค. นายกรัฐมนตรี 
 ง. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
 ตอบ ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให
มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพรบ.การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
 
6. “ททท.” หมายความถึง 
 ก. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
 ข. “TOURISM AUTHORITY OF THAILAND” 
 ค. “TAT” 
 ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

ใหจัดตั้งองคการข้ึนเรียกวา “การทองเที่ยวแหงประเทศไทย” เรียกโดยยอวา “ททท.” และ
ใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “TOURISM AUTHORITY OF THAILAND” เรียกโดยยอวา “TAT” 
และ ใหมีตราเครื่องหมายของ “ททท.” 
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7. การกระทําใดของ ททท. ที่ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอนจึงจะดําเนินการ
ตอไปได 

ก. กูยืมเงินหรือใหกูยืมเงินมีจํานวนเกินคราวละหาลานบาท 
ข. ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 
ค. จําหนายอสังหาริมทรัพยอันมีราคาเกินหนึ่งลานบาท 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
ททท. ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอนจึงจะดําเนินการตอไปนี้ได 

(1) กูยืมเงินหรือใหกูยืมเงินมีจํานวนเกินคราวละหาลานบาท 
(2) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 
(3) จําหนายอสังหาริมทรัพยอันมีราคาเกินหนึ่งลานบาท 
(4) จําหนายทรัพยสินอันมีราคาเกินหนึ่งลานบาทจากบัญชีเปนสูญ 
(5) ลงทุนหรือรวมทุนในกิจการอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีจํานวนเงินเกินหาลาน

บาท  
 
8.  ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับ“คณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย”  
 ก. ประธานกรรมเปนบุคคลที่รัฐมนตรีแตงตั้ง 
 ข. ผูทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการมีจํานวนไมเกินสามคน 
 ค. ผูวาการเปนกรรมการและเลขานุการ 
 ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ  ง. ถูกทุกขอ 

 ประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงพาณิชย 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
แหงประเทศไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทยสองคน และผูทรงคุณวุฒิอีก
ไมเกินสามคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และใหผูวาการเปนกรรมการและเลขานุการ 
 
9. “คณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย”  มีวาระอยูในตําแหนงคราวละก่ีป 
 ก. หนึ่งป     ข. สองป 
 ค. สามป     ง. สี่ป 
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ตอบ ข. สองป 
ใหประธานกรรมการและกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป 

 
10. วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ททท. เปนอํานาจหนาที่ของผูใด 

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
 ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
 ค. ผูวาการ 
 ง. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
 ตอบ ค. ผูวาการ 

ใหผูวาการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(1) วางรูปการจัดองคกร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
(2) บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เล่ือน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัย

พนักงานและลูกจาง ตลอดจนใหพนักงานและลูกจางออกจากตําแหนง ตามขอบังคับที่
คณะกรรมการกําหนด แตถาเปนพนักงานหรือลูกจางชั้นที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ ผูอํานวยการฝาย 
หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาข้ึนไปจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 

(3) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ททท. โดยไมขัดหรือแยงตอระเบียบ
ขอบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกําหนดไว 

(4) แตงตั้งคณะบุคคลเปนกรรมการเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติการใด ๆ อันจะเปน
ประโยชนแกอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

(5) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  
 
11.ใน ทุกป ททท. ตองจัดทํางบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุนใหเสร็จภายในระยะเวลากี่
วันนับแตวันส้ินปบัญชี  
 ก. สามสิบวัน     ข. หกสิบวัน 
 ค. เกาสิบวัน     ง. หนึ่งรอยหาสิบวัน 
 ตอบ ค. เกาสิบวัน  

ทุกป ททท. ตองจัดทํางบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุนใหเสร็จภายในเกาสิบวัน
นับแตวันส้ินปบัญชี  
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แนวขอสอบพระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ 
พ.ศ. 2551 

 
1.พระราชบญัญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ใชในปจจุบันเปนฉบับ พ.ศ.ใด 
 ก. พ.ศ. 2545     ข. พ.ศ. 2549 
 ค. พ.ศ. 2551     ง. พ.ศ. 2552 
 ตอบ ค. พ.ศ. 2551  
 
2.พระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ มีผลบังคับใชเมื่อใด 
 ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 7 วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 15 วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
 
3. ผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ คือใคร 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
 ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
 ค. นายกรัฐมนตรี 
 ง. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
 ตอบ ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และ ให
มีอํานาจออกกฎกระทรวงและปฏิบัติการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 
4.คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ  เรียกโดยยอวา 
 ก. ททช.     ข. ท.ท.ช. 
 ค. คทช.     ง. ค.ท.ช. 

ตอบ ข. ท.ท.ช. 
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5. คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ  มีใครเปนประธานกรรมการ 
 ก. นายกรัฐมนตรี  
 ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
 ค. ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
 ง. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี  
 
6. กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ มีจํานวนไมเกินกี่คน 
 ก. หาคน     ข. เจ็ดคน 
 ค. เกาคน     ง. สิบเอ็ดคน 
 ตอบ ค. เกาคน  
 
7. ผูแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติคือใคร 
  ก. นายกรัฐมนตรี  
 ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
 ค. ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
 ง. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 

คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ เรียกโดยยอวา “ท.ท.ช.” ประกอบดวย
นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนรอง
ประธานกรรมการ  รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงคมนาคม  รั ฐมนตรี ว าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
วัฒนธรรม ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย 
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติ นายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย นายก
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย นายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศ
ไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย และผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายกรัฐมนตรี
แตงตั้งไมเกินเกาคน เปนกรรมการ 
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8. กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติคือใคร 
 ก. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย  
 ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
 ค. ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
 ง. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
 ตอบ ค. ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

ใหปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนกรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการ
สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว และผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 
 
9. รายชื่อที่สภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทยเสนอแกนายกรัฐมนตรีใหแตงตั้งเปน
กรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติมีจํานวนเทาใด 
 ก. ไมนอยกวาสองคน แตไมเกินส่ีคน 
 ข. ไมนอยกวาสามคน แตไมเกินหาคน 
 ค. ไมนอยกวาส่ีคน แตไมเกินหกคน 
 ง. ไมนอยกวาหาคน แตไมเกินเจ็ดคน 
 ตอบ ก. ไมนอยกวาสองคน แตไมเกินสี่คน 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง ใหแตงตั้งจากผูซึ่งมีความเชี่ยวชาญหรือ
ประสบการณดานการทองเที่ยวและ อุตสาหกรรมทองเที่ยว การตลาด การโรงแรม การ
บริหารธุรกิจ ศิลปวัฒนธรรม หรือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยตองแตงตั้ง
จากรายชื่อของผูซึ่งสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย เสนอไมนอยกวาสองคนแตไม
เกินส่ีคน  
 
10. กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติซึ่งนายกรัฐมนตรี
แตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละก่ีป 

ก. หนึ่งป     ข. สองป 
ค. สามป     ง. ส่ีป 
ตอบ ข. สองป 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป 
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11.ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละกี่ครั้ง เพื่อปรึกษาพิจารณาและดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ 
 ก. หนึ่งครั้ง     ข.สองครั้ง 
 ค. สามครั้ง     ง. ส่ีครั้ง 

ตอบ ง. สี่คร้ัง 
ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละสี่ครั้ง เพื่อปรึกษาพิจารณาและดําเนินการ

ตามอํานาจหนาที่ตามท่ีกําหนดไว 
 
12.กองทุนที่จัดตั้งข้ึนมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการทองเที่ยว การสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันใหอุตสาหกรรมทองเที่ยว การพัฒนาทักษะดานการบริหาร 
การตลาด หรือการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวในชุมชน หมายถึงกองทุนใด 
 ก. กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย 
 ข. กองทุนหมุนเวียนการทองเที่ยว 
 ค. กองทุนอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
 ง. กองทุนอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยว 
 ตอบ ก. กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย 

ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นในสํานักงานเรียกวา “กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย” มี
วัตถุประสงคเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการทองเที่ยว การสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันใหอุตสาหกรรมทองเที่ยว การพัฒนาทักษะดานการบริหาร การตลาด หรือการ
อนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวในชุมชน รวมถึงการดูแลรักษาคุณภาพแหลงทองเที่ยว และการ
สงเสริมสินคาทางการทองเที่ยวใหม ๆ ในทองถิ่น  
 
13. ประธานบริหารกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย คือใคร 
 ก. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 ข. ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
 ค. ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
 ง. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

ตอบ ข. ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
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14. ผูทรงคุณวุฒิที่แตงตั้งข้ึนในกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยเปนกรรมการ มีจํานวนไม
เกินเทาใด 
 ก. ไมเกินสามคน    ข. ไมเกินหาคน 
 ค. ไมเกินเจด็คน    ง. ไมเกินเกาคน 
 ตอบ ค. ไมเกินเจ็ดคน 

ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬาเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ผูวาการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ประธานสภา
อุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนไมเกินเจ็ดคน 
เปนกรรมการ 
 
15. เลขานุการและผูชวยเลขานุการในกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย คือใคร 
 ก. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 ข. ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
 ค. ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
 ง. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
 ตอบ ข. ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

ใหปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาแตงตั้งขาราชการของกระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬาเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ 
 
16. ผูสอบบัญชีตองทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนภายในกี่วันนับ
แตวันส้ินปบัญชี  
 ก. สามสิบวัน     ข. หกสิบวัน 
 ค. หนึ่งรอยย่ีสิบวัน    ง. หนึ่งรอยหาสิบวัน 

ตอบ ง. หนึ่งรอยหาสิบวัน 
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินให

ความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีของกองทุน 
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แนวขอสอบ สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ 
 
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัปจจบุันคือ 
 ก. ฉบับที่ 9     ข. ฉบับที่ 10 
 ค. ฉบับที่ 11     ง. ฉบับที่ 12 
 ตอบ ค. ฉบับที่ 11 
 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับปจจบุันใชใน พ.ศ.ใด 
 ก. พ.ศ. 2553 -2557    ข. พ.ศ. 2554-2558 
 ค. พ.ศ. 2555-2559    ง. พ.ศ. 2556-2560 
 ตอบ ค. พ.ศ. 2555-2559  
 
3. เหตุผลของการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช คอื 
 ก. เพื่อใหเกิดภูมิคุมกัน   ข. บริหารจัดการความเสี่ยง 
 ค. พัฒนาประเทศสูความสมดุล  ง. ถูกทุกขอ 

ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทุกภาคสวนในสังคมไทยเห็นพองรวมกันนอมนาหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อมุงใหเกิด
ภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม เพื่อใหการพฒันาประเทศสูความ
สมดุลและย่ังยืน มุงสู “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม 
และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 
 
4. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีแนวคดิตอเนื่องจากแผนพัฒนาฉบับใด 
 ก. ฉบับที่ 8     ข. ฉบับที่ 9 
 ค. ฉบับที่ 10     ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีแนวคดิท่ีมีความตอเนื่องจากแนวคิด
ของแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คน
เปนศูนยกลางของการพัฒนา” รวมทั้ง “สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิต ิและขับเคล่ือนให
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บังเกิดผลในทางปฏิบัติทีช่ัดเจนย่ิงข้ึนในทุกระดับ เพื่อใหการพัฒนาและบริหารประเทศเปนไป
บนทางสายกลาง 
 
5. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ยึดหลักใด 
 ก. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ข. คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา 

ค. สรางสมดุลการพัฒนา   ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

 
6. ภูมิคุมกันในการพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 คือ 
 ก. การพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ 
 ข. ปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม 
 ค. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
 ง. ถูกทุกขอ 

ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
ตองเรงสรางภูมิคุมกันเพิม่ข้ึนในมิติการพัฒนาดานตางๆ ดังนี้ 

1. การพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ 
2. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม  
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

 
7. การสรางความเปนธรรมในสังคม เปนการสรางภูมิคุมกันดานใด 
 ก. การพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ 

ข. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม  
ค. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
ง. การเตรียมพื้นฐานสูการพัฒนา 

 ตอบ  ก. การพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ 
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8. การสรางความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน เปนการสรางภูมิคุมกนั
ดานใด 
 ก. การพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ 

ข. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม  
ค. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
ง. การเตรียมพื้นฐานสูการพัฒนา 
ตอบ ข. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม  

 
9. การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวติ เปนการสรางภูมิคุมกนัดานใด 
 ก. การพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ 

ข. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม  
ค. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
ง. การเตรียมพื้นฐานสูการพัฒนา 

 ตอบ  ก. การพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ 
การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

ตองเรงสรางภูมิคุมกันเพิม่ข้ึนในมิติการพัฒนาดานตางๆ ดังนี้ 
1. การพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ 

1.1 การสรางความเปนธรรมในสังคม 
1.2 การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวีิต 

2. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม ที่มุงพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง เพื่อลดการพึง่พาปจจัยภายนอก 
  2.1 การสรางความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

2.2 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน ให
ความสําคัญกับ 

การปรับโครงสรางเศรษฐกิจบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา 
2.3 การสรางความเชือ่มโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

และสังคมใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับความรวมมอื
ระหวางประเทศในภูมิภาคตางๆ 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
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21.การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทําไดหรือไม 
 ก. ทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญัติแหงกฎหมาย 
 ข. ทําไดเฉพาะที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวและเทาที่จําเปน 
 ค. ไมได 
 ง. ถูกท้ังขอ ก. และ ขอ ข. 
 ตอบ ง. ถูกท้ังขอ ก. และ ขอ ข. 
 
22.มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและ
เสรีภาพได  ถือวาเปนธรรมหรือไม 
 ก. ถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
 ข. ไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
 ค. ข้ึนอยูกับคําวินิจฉัยของศาล 
 ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 
 ตอบ 
 
23.การจับและขังบุคคลจะกระทําไดในกรณีใด 
 ก. มีคําส่ังของศาล    ข. มีหมายศาล 
 ค. มีเหตุอยางอื่นตามทีก่ฎหมายบัญญัต ิ ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 
24.การคนตัวบุคคลจะกระทําไดกรณีใด 
 ก. เจาหนาที่ตํารวจ    ข. กฎหมายบัญญตั ิ
 ค. เปนการดําเนินการของเจาหนาที่  ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ข. กฎหมายบัญญตั ิ
 
25.ในกรณีที่มีการกระทําซ่ึงกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ บุคคลใดมีสิทธิรองตอศาลเพื่อสั่ง
ใหระงับหรือเพิกถอนการกระทําเชนวานั้น 
 ก. ผูเสียหาย     ข. พนักงานอัยการ 
 ค. บุคคลอืน่ใดเพื่อประโยชนของผูเสียหาย ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
 

 
แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่

  LINE ID :  sheetram 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 

085-9993722,085-9993740 
 

 


