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ขอบเขตเน้ือหา 
 
สวนที่ 1 แนวขอสอบความสามารถทั่วไป 
แนวขอสอบ เรื่องอนุกรม         5 
เฉลยแนวขอสอบ เรื่องอนุกรม        21 
แนวขอสอบ เงื่อนไขภาษา        24 
เฉลยแนวขอสอบ เงื่อนไขภาษา        32 
แนวขอสอบ เรื่อง อุปมาอุปไมย        41 
แนวขอสอบ เรื่อง เงื่อนไขสัญลักษณ       52 
เฉลยแนวขอสอบเงื่อนไขสัญลักษณ       62 
แนวขอสอบคณิตศาสตร          163 
 
สวนที่ 2 แนวขอสอบภาษาไทย         
แบบทดสอบภาษาไทย ชุดที่ 1         212 
แบบทดสอบภาษาไทย ชุดที่ 2         237 
แบบทดสอบการเรียงลําดับขอความ        258 
แบบทดสอบการอานขอความ สรุปความ ตีความ      264 
 
สวนที่ 3 แนวขอสอบวิชาความรอบรูและกฎหมายที่เก่ียวของกับการปฏิบัติ
ราชการ 
แนวขอสอบ การปกครองทองถ่ิน หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง  274 
แนวขอสอบ กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร   285 
แนวขอสอบ ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 298 
แนวขอสอบ กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ    315 
แนวขอสอบ พรฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 323 
แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ   336 
แนวขอสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวธิีปฏิบัติงานสารบรรณ  361 
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แนวขอสอบ เร่ือง อปุมาอุปไมย 
 

 
 

ขอ 1  กลองใสดินสอ : ปากกา     ?  :  ? 
  ก. ดินสอ  : ยางลบ    ข. สมุด : กระดาษ 
  ค. กระเปาสตางค : เงิน   ง. สมุด : กระเปา 
  ตอบ  ค. กระเปาสตางค : เงิน 
  แนวคิด กลองใสดินสอใสอุปกรณ ปากกา 
    เชนเดียวกับกระเปาสตางค ใสเงิน 

ขอ 2  หองนอน : เตียง  ?  :  ? 
  ก. เกาอี้ : โตะ     ข. มหาสมุทร : แมนํ้า 
  ค. แจกัน : โตะ    ง. ตู : เส้ือผา 
  ตอบ  ง. ตู : เส้ือผา 
  แนวคิด เตียง วางไวในหองนอน 
    เส้ือผา ใสไวในตู 

ขอ 3  แจกัน : ดอกไม   ?  :  ? 
  ก. ตูไปรษณีย : จดหมาย   ข. เกสร : ผีเส้ือ 
  ค. ผูหญิง : เส้ือผา    ง. ทิชชู : ไมจ้ิมฟน 

  ตอบ  ก. ตูไปรษณีย : จดหมาย 
  แนวคิด ดอกไมใสไวในแจกัน 
    เชนเดียวกับ จดหมายใสในตูไปรษณีย 

ขอ 4  ขวดนํ้า : แกวนํ้า  ?  :  ? 
  ก. ดอกไม : เกสร    ข. หมอขาว : จาน 
  ค. เส้ือ : สตรี     ง. หมี : สวนสัตว 
  ตอบ  ข. หมอขาว : จาน 
  แนวคิด  แกวนํ้าเปนภาชนะใสนํ้า  
    เชนเดียวกับจานเปนภาชนะใส 
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ขอ 5  ถุงเทา : รองเทา   ?  :  ? 
  ก. ชอนสอม : ตะเกียบ   ข. ถวย : ชอน 
  ค. หลอด : แกวนํ้า    ง. ที่คาดผม : แวนตา 
  ตอบ  ก. ชอนสอม : ตะเกียบ 
  แนวคิด ถุงเทา  กับรองเทาใชกับสวมใสเทาทั้งคู 
    ชอนสอม กบัตะเกียบ ใชตักและคีบอาหาร 

ขอ 6  เทียนไข : ตะเกียง   ?  :  ? 
  ก. เส้ือผา : ผูหญิง    ข. ไฟฉาย : ลูกเสือ 
  ค. โรงเรียน : มหาวิทยาลัย   ง. ประภาคาร : เรือเดินสมุทร 
  ตอบ  ค. โรงเรียน : มหาวิทยาลัย  
  แนวคิด เทียนไข และตะเกียง ใหแสงสวาง 
    โรงเรียนและมหาวิทยาลัยใหความรู  

ขอ 7  มนุษย : ลําไส    ?  :  ? 
  ก. ไมโครโฟน : ขาตั้ง    ข. โตะ : เกาอี้ 
  ค. ตนไม : ลําตน    ง. คอมพิวเตอร : เมนบอรด 

  ตอบ  ง. คอมพิวเตอร : เมนบอรด 
  แนวคิด ลําไสเปนสวนหน่ึงของรางกายมนุษย 
    เมนบอรดเปนสวนหน่ึงของคอมพิวเตอร 

ขอ 8  โรงแรม : นักทองเที่ยว  ?  :  ? 
  ก. เตียง : หองนอน    ข. เตน : ลูกเสือ 
  ค. หุบเขา : ทะเล    ง. บาน : วัด 

  ตอบ  ข. เตน : ลูกเสือ 
  แนวคิด นักทองเที่ยว พักที่โรงแรม 
    ลูกเสือพักที่เตน 

ขอ 9  ตํารวจ : โจร    ?  :  ? 
  ก. ผูพพิากษา : ศาล    ข. ปปส. : ผูรํ่ารวยผิดปกติ 
  ค. แมว : สุนัข     ง. ครู : นักเรียน 

  ตอบ  ข. ปปส. : ผูรํ่ารวยผิดปกติ 
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แบบทดสอบเรื่อง  การเรียงลําดับขอความและเขียนประโยค 
ใหถูกตองตามหลักภาษา 

 
คําสั่ง  จงพิจารณาคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ด 

1. ขอความตอไปน้ีควรจัดเรียงลําดับตามขอใดจึงจะไดความสมบูรณ 

(1) ดอกแตงโมออนรวมกับผักอ่ืนๆ นํามาแกงเลียง 

(2) ยอดแตงโมออนคนมักเก็บมาตมกับกะทจ้ิิมนํ้าพริกกิน 

(3) ผลออนเขาก็เอามาแกงสมใชเน้ือทั้งเมล็ดอรอยมาก 

(4) ผลแกน้ันใชรับประทาน  เน้ือหวานเย็น  ชุมคอชื่นใจดี 

1.  (1) – (2) – (3) – (4)     
2.  (1) – (3) – (4) – (2) 
3.  (2) – (1) – (3) – (4)     
4.  (2) – (3) – (4) – (1) 
 

2. ขอใดเรียงลําดับขอความไดเหมาะสม 

(1)  ดังหลักฐานภาพแกะสลักบนแผนหินที่ปราสาทนครธมกัมพูชา 
(2)  การนําวัวควายมาใชแรงงานเกิดขึ้นไมนอยกวาหาพันปมาแลว 
(3)  หากไมมีวัวควายมาลากไถ  ก็คงจะไมมีใครคิดถึงการใชแรงงานอ่ืนๆ 
(4)  การใชแรงงานวัวควายจึงเปนจุดเปลี่ยนของพัฒนาการดานแรงงาน 
1.  (4) – (3) – (2) – (1)     
2.  (1) – (2) – (4) – (3) 
3.  (2) – (1) – (3) – (4)     
4.  (3) – (2) – (1) – (4) 
 

3. ขอใดเรียงลําดับขอความไดเหมาะสม 

(1) กําแพงทั่วไปที่ใชปองกันเสยีงมักเปนกําแพงคอนกรีตสูง 12 ฟุต 

(2) ทางดวนจะตองสรางกําแพงปองกันเสียงที่มีความดังมากกวา 67 เดซิเบลขึ้นไป 

(3) เพราะเม่ือเสียงผานขึ้นไปถงึยอดกําแพง  มักจะกระทบขอบและกระจายตัวออกเปนเสียงดังขาม
กําแพงไปได 

(4) แตแมจะสรางกําแพงสูงอยางน้ัน  กําแพงก็จะปองกันเสียงไดเพียง 10 เดซิเบล 

1.  (1) – (2) – (3) – (4)     
2.  (1) – (3) – (4) – (2) 
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3.  (2) – (3) – (1) – (4)     
4.  (2) – (1) – (4) – (3) 
 

4. ขอใดเรียงลําดับขอความไดเหมาะสม 

(1) ผูปวยเปนตอหินจะมีอาการตามัว  สูญเสียลานสายตา 
(2) การรักษาตอหินอาจใชยาหยอดตาและยารับประทาน 

(3) ตอหินเกิดจากความดันในสายตาเพิ่มสูงขึ้นจนทําลายประสาทตา 
(4) ถาเปนตอหินชนิดรุนแรงจะปวดตา  ปวดศีรษะมากและคลื่นไสอาเจียน 

(5) ผูที่เปนตอหินบางรายอาจจําเปนตองรักษาโดยแสงเลเซอรหรือโดยการผาตัด 

1.  (3) – (1) – (2) – (4) – (5)    
2.  (1) – (2) – (5) – (3) – (4) 
3.  (3) – (1) – (4) – (2) – (5)    
4.  (1) – (3) – (4) – (2) – (5) 
 

5. ขอใดเรียงลําดับขอความไดเหมาะสม 

(1) อินเดียมีสิ่งมหัศจรรยถึงสองสิ่งคือปราสาททัชมาฮาลและมหาตมะคานธ ี
(2) บางคนบอกวาอินเดียมิไดมีสิ่งมหัศจรรยอยางเดียวเทาน้ัน 

(3) ทั้งสองสิ่งน้ีนับวาเปนสิ่งมหัศจรรยของโลกตามที่เขาวาจริงๆ 

(4) อินเดียมีสิ่งมหัศจรรยอยูอยางหนึ่งคือปราสาททัชมาฮาล 

1.  (4) – (2) – (1) – (3)     
2.  (2) – (1) – (3) – (4) 
3.  (3) – (1) – (4) – (2)     
4.  (1) – (3) – (2) – (4)     
 

6. ขอความตอไปน้ีขอใดเรียงลําดับไดเหมาะสม 

(1) แตที่รุนแรงทีสุ่ดือจังหวัดชุมพร   

(2) เม่ือสองเดือนกอนมีนํ้าทวมในหลายจงัหวดั 

(3) จึงกอใหเกิดความเสียหายอยางมหาศาล 

(4) ทั้งๆ ที่ยังไมถงึเวลาที่มีใตฝุนและพายุโซนรอน 

(5) ฝนตกหนักตดิตอกันหลายวัน 

 1.  (2) – (5) – (3) – (1) – (4)    
 2.  (5) – (4) – (3) – (2) – (1) 
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แนวขอสอบการปกครองทองถิ่น หลักธรรมาภิบาล  
หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน 

 
1. การจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นมีกี่รูปแบบ 
 ก. 3 รูปแบบ ไดแก เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ข. 3 รูปแบบ ไดแก เทศบาล ตําบล และจังหวัด 
 ค. 3 รูปแบบ ไดแก เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 
 ง. 4 รูปแบบ ไดแก เทศบาล เมือง องคการบริหารสวนตําบล และองคการบริหารสวน
จังหวัด 
 
2. การจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นในระบบพิเศษ มีกี่รูปแบบ 
 ก. 2  รูปแบบ      ข. 3 รูปแบบ 
 ค. 4 รูปแบบ     ง. 5 รูปแบบ 
 
3. ขอใดไมใชหลักธรรมาภิบาล 
 ก. หลักนิติธรรม    ข. หลักความโปรงใส 
 ค. หลักการมีสวนรวม    ง. หลักนิติรัฐ 
 

4. การตรากฏหมาย  กฎ  ขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม   เปนที่ยอมรับของสังคม  ไม
เลือกปฏิบัติ  และสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมายและกฎขอบังคับเหลานั้น  โดยถือวา
เปนการปกครองภายใตกฎหมาย  มิใชตามอําเภอใจ หรือตามอํานาจของตัวบุคคล หมายความ
ถึงหลักในขอใดในหลักธรรมาภิบาล 
 ก. หลักนิติธรรม    ข. หลักความโปรงใส 
 ค. หลักการมีสวนรวม    ง. หลักคุณธรรม 
 

5.การสรางความไววางใจซึ่งกันโดยมีการใหและการรับขอมูลที่สะดวกเปนจริง ทันการณ 
ตรงไปตรงมา  มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนและเทาเทียม  มีกระบวนการตรวจสอบความถูกตองชัดเจน 
หมายความถึงขอใดในหลักธรรมาภิบาล 
 ก. หลักนิติธรรม    ข. หลักความโปรงใส 
 ค. หลักการมีสวนรวม    ง. หลักคุณธรรม 
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6. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู  และรวมคิด  รวมเสนอความเห็นในการตัดสินใจ
ปญหาสําคัญของประเทศในดานตาง ๆ เชน การแจงความเห็น  การไตสวนสาธารณะ  การ
ประชาพิจารณ  การแสดงประชามติ  นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการรวมตรวจสอบ  และรวม
รับผิดชอบตอผลของการกระทํานั้น หมายความถึงขอใดในหลักธรรมาภิบาล 
 ก. หลักนติิธรรม    ข. หลักความโปรงใส 
 ค. หลักการมีสวนรวม    ง. หลักคุณธรรม 
 
7. ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดเปนการสรางกลไกใหมีผูรับผิดชอบ ตระหนักในหนาที่ความ
สํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม  การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง  และกระตือรือรนใน
การแกปญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง  และความกลาที่จะยอมรับผลจาก
การกระทําของตน หมายความถึงขอใดในหลักธรรมาภิบาล 
 ก. หลักนิติธรรม    ข. หลักความโปรงใส 
 ค. หลักการมีสวนรวม    ง. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได 

  
8. การบริหารจัดการและการใชทรัพยากรที่มีจํากัด  ใหเกิดประโยชนคุมคา เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกสวนรวม หมายความถึงขอใดในหลักธรรมาภิบาล 
 ก. หลักความคุมคา    ข. หลักคุณธรรม 
 ค. หลักการมีสวนรวม    ง. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได 
  
9.การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม  สํานึกในหนาที่ของตนเอง  มีความซื่อสัตยสุจริต  จริงใจ  ขยัน  
อดทน  มีระเบียบวินัย  และเคารพในสิทธิของผูอื่น หมายความถึงขอใดในหลักธรรมาภิบาล 
 ก. หลักความคุมคา    ข. หลักคุณธรรม 
 ค. หลักการมีสวนรวม    ง. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได 
 
10. ศักด์ิศรีของความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคที่ตองไดรับความคุมครองตาม
กฎหมาย หมายความถึงขอใด 
 ก. สิทธิมนุษยชน    ข. สิทธิเสรีภาพ 
 ค. สิทธิความเปนมนุษย   ง. เสรีภาพ  
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแกไขเพิ่มเติม 
 
4. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
 ก. ตองมีสัญชาติไทย หากเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป 
 ข. มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ 1 มกราคม ของปที่มีการเลือกตั้ง 
 ค. มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันจนถึงวันเลือกตั้งไมนอยกวา
เกาสิบวัน 
 ง. ถูกทุกขอ 
 
5. บุคคลใดเปนเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
 ก. วิกลจริตและฟนเฟอน   ข. ภิกษุ สามเณร 
 ค. ตองคุมขังโดยหมายศาล   ง. ถูกทุกขอ 
 
6. อายุของสภากรุงเทพมหานคร มีกําหนดวาระคราวละกี่ป 
 ก. 2 ป      ข. 3 ป 
 ค. 4 ป      ง. 5 ป 
 
7. การเลือกประชุมสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป ใหผูใดทําการเรียก
ประชุมสภากรุงเทพมหานครในการประชุมสภาครั้งแรก 
 ก. ผูวาราชการจังหวัด   ข. ปลัดกรุงเทพมหานคร 
 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ง. นายกรัฐมนตรี 
 
8. ในหนึ่งปตองกําหนดใหมีสมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครอยางไร 
 ก. ไมนอยกวาหนึ่งสมัย แตไมเกินสองสมัย 
 ข. ไมนอยกวาสองสมัย แตไมเกินสามสมัย 
 ค. ไมนอยกวาสองสมัย แตไมเกินส่ีสมัย 
 ง. ไมนอยกวาสามสมัย แตไมเกินหาสมัย 
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9. ในการประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครสมัยหนึ่งๆ มีกําหนดเวลากี่วัน 
 ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 
 ค. สามสิบวัน     ง. หกสิบวัน 

 
10. การขอใหเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครเปนการประชุมสมัยวิสามัญได ตองมใสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครจํานวนไมนอยกวาเทาใด 
 ก. ไมนอยกวาหนึ่งในสาม   ข. ไมนอยกวาสองในสาม 
 ค. ไมนอยกวาหนึ่งในสอง   ง. ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ 
  

11.สมัยประชุมวิสามัญ มีกําหนดระยะเวลากี่วัน 
 ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 
 ค. สามสิบวัน     ง. ส่ีสิบหาวัน 
  

12. การประชุมของสภากรุงเทพมหานครเปนการประชุมเปดเผย หากรองขอใหประชุมลับ ตองมี
เสียงของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จํานวนไมนอยกวาเทาใด 
 ก. ไมนอยกวาหนึ่งในสอง   ข. ไมนอยกวาหนึ่งในสาม 
 ค. ไมนอยกวาหนึ่งในสี่   ง. ไมนอยกวาสองในสาม 
13. ในการตั้งกระทูถามผูวาราชการกรุงเทพมหานคร อันเกี่ยวกับงานในหนาที่ของกรุงเทพ มหา
นคร ผูวาราชการกรุงเทพมหานครยอมมีสิทธิไมตอบเมื่อเห็นวาเรื่องดังกลาวไมควรเปดเผย ดวย
สาเหตุใด 
 ก. ประโยชนสําคัญของกรุงเทพมหานคร 
 ข. ความมั่นคงของกรุงเทพมหานคร 
 ค. รายรับ-รายจายของกรุงเทพมหานคร 
 ง. ข้ึนอยูกับวินิจฉัยของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
  
14. การขอเขาชื่อเสนอญัตติขอใหเปดอภิปรายทั่วไป  เพื่อใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครแถลง
ขอเท็จจริงหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานครนั้น สมาชิกสภาจะตองมี
คะแนนเสียงเทาไร 
 ก. จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง   ข. จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม 
 ค. จํานวนไมนอยกวาสองในสาม  ง. จํานวนไมนอยกวาสองในหา 
  
15.ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีวาระอยูในตําแหนงคราวละก่ีป 
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25. ตอบ ค.  จําคุกไมเกินหกเดือน ปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท 
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครจะตราขึ้นไดโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร ใน

กรณีดังตอไปนี้ 
(1) เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 
( 2 )  เมื่ อมี กฎหมายบัญญัติ ให ก รุ ง เทพมหานครมี อํ านาจตรา เปนข อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร 
(3) การดําเนินการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร 
(4) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 

การจาง และการพัสดุ 
ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครจะกําหนดโทษผูละเมิดขอบัญญัติไวดวยก็ได แตมิให

กําหนดโทษจําคุกเกินหกเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหม่ืนบาท  
 
26. ตอบ ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงหมาดไทย 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติ
ราชการของกรุงเทพมหานคร เพื่อการนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจสั่งสอบสวน
ขอเท็จจริง หรือส่ังใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นวาการปฏิบัติใด ๆ 
ของผูวาราชการกรุงเทพมหานครขัดตอกฎหมาย มติของคณะรัฐมนตรีหรือเปนไปในทางที่อาจ
ทําใหเสียประโยชนของกรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะยับย้ังหรือส่ังการ

ตามท่ีเห็นสมควรก็ได  
 
27.ตอบ  ก. พลเอก เปรม ติณสูลานนท 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  พลเอก ป. ติณสูลานนท นายกรัฐมนตร ี
 
28. ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

หมาย  เหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่ องจาก
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ซึ่งใชบังคับอยูในปจจุบัน แม
จะมีการแกไขเพิ่มเติมมาแลวรวม 5 ครั้ง ก็ยังมีบทบัญญัติที่ไมเหมาะสมกับกาลสมัย ดังนั้น 
เพื่อใหการบริหารราชการกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสมและคลองตัวสามารถสนอง ตอบ
ความตองการของประชาชนไดโดยสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหเปนไปตาม 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร 
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 

 
4. ขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งรับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร แตไมรวมถึงขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา 
หมายความถึงขอใด 
 ก. ขาราชการกรุงเทพมหานคร   ข. ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
 ค. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 ง. บุคลากรกรุงเทพมหานคร 
5. บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางโดยไดรับคาตอบแทนจากเงินงบประมาณหมวด
คาตอบแทนของกรุงเทพมหานคร หมายความถึงขอใด 
 ก. บุคลากรกรุงเทพมหานคร   ข. ลูกจางกรุงเทพมหานคร 
 ค. พนักงานกรุงเทพมหานคร   ง. ขาราชการและลูกจางกรุงเทพมหานคร 
 
6. ผูรักษาการในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหา 
นคร 2554 คือใคร 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
7. คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหา นครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร” มีอักษรยอวา
อยางไร 
 ก. ก.ก.     ข. กก. 
 ค ค.ก.ก.     ง. คกก. 
 
8. “คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหา นครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร” มีผูใดเปน
ประธานกรรมการ 
 ก. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  ข. นายกรัฐมนตรี 
 ค. ปลัดกรุงเทพมหานคร   ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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9.  ขอใดไมใชกรรมการโดยตําแหนงของ “คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและ

บุคลากรกรุงเทพมหานคร”  
ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ข. เลขาธิการ ก.พ. 
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ง. ปลัดกรุงเทพมหานคร 

 
10.ขอใดเปนกรรมการซึ่งเปนผูแทนกรุงเทพมหานครของ“คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพ มหา

นครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร” 
ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ข. เลขาธิการ ก.พ. 
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ง. ปลัดกรุงเทพมหานคร 
 

11. เลขานุการ ก.ก. คือบุคคลใด 
 ก. หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร 
 ข. รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 ค. ปลัดกรุงเทพมหานคร 
 ง. เลขาธิการ ก.พ. 
 
12. ขอใดไมใชคุณสมบัติตองหามของกรรมการผูทรงคุณวุฒิของ“คณะกรรมการขาราชการ

กรุงเทพ มหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร” 
 ก. มีอายุต่ํากวาสามสิบหาป 
 ข. เปนบุคคลลมละลาย 
 ค. เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 ง. เปนขาราชการประจํา 
 
13.วาระในการดํารงตําแหนงของกรรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการ
กรุงเทพมหานครกี่ป 
 ก. สองป     ข. สามป 
 ค. ส่ีป      ง. หาป 
 
14. ขอใดเปนอํานาจหนาที่ของ ก.ก. 
 ก. ใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังของหนวยงานในกรุงเทพมหานคร  
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เฉลยแนวขอสอบพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 

 
1.ตอบ ค. พ.ศ. 2554 

พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและ

บุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554” 
 

2. ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
3. ตอบ ก. ขาราชการกรุงเทพมหานคร 

 “ขาราชการกรุงเทพมหานคร” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหรับ
ราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงิน งบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานครหรือจากเงิน
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ของรัฐบาลที่ใหแกกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครนํามา
จัดเปนเงินเดือนของขาราชการกรุงเทพมหานคร  
 
4. ตอบ ข. ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

“ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ” หมายความวา ขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งรับ
ราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร แตไมรวมถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครและขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา 
 
5. ตอบ ค. พนักงานกรุงเทพมหานคร  

 “บุคลากรกรุงเทพมหานคร” หมายความวา ลูกจางกรุงเทพมหานครและพนักงาน
กรุงเทพมหานคร 

“ลูกจางกรุงเทพมหานคร” หมาย ความวา บุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติงานของ
กรุงเทพมหานครโดยไดรับคาจาง จากเงินงบประมาณหมวดคาจางของกรุงเทพมหานครหรือจาก
เงินงบประมาณหมวดเงินอุด หนุนของรัฐบาลที่ใหแกกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานคร
นํามาจัดเปนคาจางของลูกจางกรุงเทพมหานคร 
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“พนักงานกรุงเทพมหานคร” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางโดย
ไดรับคาตอบแทนจากเงินงบประมาณหมวดคาตอบแทนของกรุงเทพมหานคร 

“หนวยงานการศึกษา” หมายความวา 
(1) สถานศึกษา 
(2) แหลงการเรียนรูตามประกาศกรุงเทพมหานคร 
(3) สวนราชการอื่นตามประกาศกรุงเทพมหานคร 

“สถานศึกษา” หมายความวา โรงเรียนหรือสถานศึกษาของกรุงเทพมหานครที่เรียกชื่อ
อยางอื่นตามประกาศกรุงเทพมหานคร 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาของ
กรุงเทพมหานครตามประกาศกรุงเทพมหานคร 
 
6. ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 

 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
7. ตอบ ก. ก.ก.  

ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหา นครและ

บุคลากรกรุงเทพมหานคร” เรียกโดยยอวา “ก.ก.”  
 
8. ตอบ ก. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและ

บุคลากรกรุงเทพมหานคร” เรียกโดยยอวา “ก.ก.” ประกอบดวย 
(1) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ 
(2) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนหาคน ไดแก ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร. เลขาธิการ ก.ค.ศ. และเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

(3) กรรมการซึ่งเปนผูแทนกรุงเทพมหานคร จํานวนสี่คน ไดแก รองผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย ปลัดกรุงเทพมหานคร 
ผูแทนบุคลากรกรุงเทพมหานครซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน และหัวหนาสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร 
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  แนวขอสอบ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวธิีการ
บริหารกิจการบานเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546  

 
29.หนวยงานใดทําการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐทีส่วนราชการดําเนินการ
อยู 
 ก. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 ข. สํานักงบประมาณแผนดิน 
 ค. สํานักงาน ก.พ. 
 ง. ถูกท้ังขอ ก. และ ขอ ข. 
 ตอบ ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ขอ ข. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณ
รวมกันจัดทําใหมีการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่สวนราชการดําเนินการอยู
เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีสําหรับเปนแนวทางในการพิจารณาวาภารกิจใดสมควรจะไดดําเนินการ
ตอไปหรือยุบเลิก และเพื่อประโยชนในการจัดตั้งงบประมาณของสวนราชการในปตอไป ทั้งนี้ 
ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
30.ในการประเมินความคุมคานั้น  ใหคํานึงถึงส่ิงใดเปนหลัก 
 ก. ประเภทและสภาพของแตละภารกิจ ข. ความเปนไปไดของภารกิจ 
 ค. ประโยชนที่รัฐและประชาชนจะพึงได ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

ในการประเมินความคุมคา ใหคํานึงถึงประเภทและสภาพของแตละภารกิจความเปนไปได
ของภารกิจหรือโครงการที่ดําเนินการ ประโยชนที่รัฐและประชาชนจะพึงไดและรายจายที่ตองเสีย
ไปกอนและหลังจากที่สวนราชการดําเนินการดวย 

ความคุมคา ใหหมายความถึงประโยชนหรือผลเสียทางสังคม และประโยชนหรือผลเสียอื่น 
ซึ่งไมอาจคํานวณเปนตัวเงินไดดวย 
 
31. เหตุผลในการใหสวนราชการจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ังการ
อนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใดของผูดํารงตําแหนงใหแกผูดํารง
ตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง ดวยสาเหตุใด 
 ก. เพื่อประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติ 
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 ข. เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ 
 ค. เพื่อลดขั้นตอนในการปฎิบัติราชการ 
 ง. ถูกท้ังขอ ข. และ ขอ ค. 
 ตอบ ง. ถูกทั้งขอ ข. และ ขอ ค. 

สวนราชการจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต การ
อนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใดของผูดํารงตําแหนงใหแกผูดํารงตําแหนงที่มี
หนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ในการกระจายอํานาจการตัดสินใจดังกลาวตองมุงผลใหเกิดความสะดวกและ
รวดเร็วในการบริการประชาชน 
 
32. การท่ีสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความจําเปนหรือสมควรที่
จะดําเนินการตอไปหรือไม ใหคํานึงถึงส่ิงใด 
 ก. แผนการบริหารราชการแผนดิน  ข. นโยบายของคณะรัฐมนตร ี
 ค. ความคุมคาของภารกิจ   ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ  

สวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความจําเปนหรือสมควรที่จะ
ไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบายของคณะรัฐ 
มนตรี กําลังเงินประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอื่นประกอบกัน 

 
33. ระยะเวลาการทบทวนภารกิจนั้นใหเปนไปตามที่หนวยงานใดเปนผูกําหนด 
 ก. ก.พ.      ข. ก.พ.ร. 

ค. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 ง. สํานักงบประมาณแผนดิน 

ตอบ ข. ก.พ.ร. 
กําหนดเวลาในการจัดใหมีการทบทวนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่ ก.พ.ร. กําหนด 

 
34. สวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน จะตองตอบคําถามหรือ
แจงการดําเนินการใหทราบภายในระยะเวลาใด 
 ก. ภายในสามวัน    ข. ภายในเจ็ดวัน 
 ค. ภายในสิบหาวัน    ง. ภายในสามสิบวัน 
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แนวขอสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

 
38.หนังสือเก็บรักษาเปนความลับใหปฏิบัติตามกฎหมายใด 
 ก. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 
 ข. กฎหมายของกองจดหมายเหตุแหงชาติ 
 ค. กฎหมายของกระทรวงการคลัง 
 ง. ระเบียบฯ วาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
 
39.หนังสือประเภทใดที่จะเก็บไวเปนหลักฐานทางราชการที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
ศิลปากร กําหนด 
 ก. หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร  ข. สํานวนของศาล 
 ค. หลักฐานทางอรรถคดี   ง. หนังสือที่เปนความลับ 
 
40.หนังสือที่ไดปฏิบัติงานเสร็จส้ินแลว  และเปนคูสําเนาที่มีตนเรื่องจะคนจากที่อื่นใหเก็บไวไม
นอยกวากี่ป 
 ก. 3 ป      ข. 5 ป 
 ค. 7 ป      ง. 9 ป 
  
41.หนังสือที่เปนเรื่องธรรมดาสามัญที่ไมมีความสําคัญ และเปนเรื่องที่เกิดข้ึนเปนประจําเมื่อ 
ดําเนินการเสร็จแลวใหเก็บรักษาไวไมนอยกวากี่ป 
 ก. 1 ป      ข. 2 ป 
 ค. 3 ป      ง. 4 ป 
  
42.หนังสือที่เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งมิใชเอกสารสิทธิ หากเห็นวาไมมีความจําเปนตองเก็บไวถึง 10 ป 
ใหทําความตกลงกับหนวยงานใดเพื่อขอทําลาย 
 ก. กระทรวงมหาดไทย   ข. กระทรวงกลาโหม 
 ค. กระทรวงยุติธรรม    ง. กระทรวงการคลัง 
  
43.ทุกปปฏิทิน ใหสวนราชการจัดสงหนังสือที่มีอายุครบกี่ป ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
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ศิลปากร 
 ก. 10 ป     ข. 15 ป 
 ค. 20 ป     ง. 25 ป 
  
44.จากขอขางตน กําหนดสงภายในวันที่เทาใด 
 ก. 1 มกราคม ของปถัดไป   ข. 31 มกราคม ของปถดัไป 
 ค. 1 มีนาคมของปถัดไป   ง. 31 มีนาคมของปถัดไป 
  
45.เมื่อครบกําหนดเวลาที่กําหนดจะทําการจัดสงหนังสือใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
ศิลปากร ยกเวนหนังสือใด 
 ก. หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับใหปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการรักษา 
ความปลอดภัยแหงชาติ 
 ข. หนังสือที่มีกฎหมาย ขอบังคับหรอืระเบียบทีอ่อกใชเปนการทั่วไป  กําหนดไวเปนอยาง
อื่น 
 ค. หนังสือทีส่วนราชการจําเปนตองเก็บไวที่สวนราชการนั้น 
 ง. ถูกทุกขอ 
  
46.การท่ีจะใหบุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทํามิได เวนแตจะใหดูหรือคัดลอกหนังสือ โดย
จะตองไดรับอนุญาตจากผูใดกอน 
 ก. หัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึนไป 
 ข. หัวหนาสวนราชการระดับกองข้ึนไป 
 ค. หัวหนาหนวย 
 ง. เจาหนาที่บรรณรักษ 
  
47.คณะกรรมการทําลายหนังสือ ประกอบดวยใครบาง 
 ก. ประธานกรรมการ, กรรมการอยางนอย 2 คน 
 ข. ประธานกรรมการ, กรรมการอยางนอย 3 คน 
 ค. ประธานกรรมการ, กรรมการอยางนอย 4 คน 
 ง. ประธานกรรมการ, กรรมการอยางนอย 5 คน 
  
48.ในการทําลายหนังสือนั้น กองจดหมายเหตุจะทําการพจิารณารายการในบัญชหีนังสือขอ
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ทําลาย หากกองจดหมายเหตุไมแจงใหสวนราชการนั้นทราบภายในระยะเวลาใดใหถือวา กอง
จดหมายหตุเห็นชอบแลว 
 ก. 15 วัน     ข. 30 วัน 
 ค. 45 วัน     ง. 60 วัน 
  
49.มาตรฐานตราครุฑมกีี่ขนาด อะไรบาง 
 ก. 2 ขนาด,  สูง 3 เซนติเมตร  1.5 เซนติเมตร 
 ข. 2 ขนาด, สูง 4.5 เซนติเมตร  3 เซนติเมตร 
 ค. 3 ขนาด, สูง 4.5 เซนติเมตร 3 เซนติเมตร 1.5 เซนติเมตร 
 ง. 4 ขนาด, สูง 6 เซนติเมตร 4.5 เซนติเมตร 3 เซนติเมตร 1.5 เซนติเมตร 
  
50.ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับตราชื่อสวนราชการ 
 ก. วงกลม 2 วงซอนกัน 
 ข. วงนอกมเีสนผาศูนยกลาง 4.5 เซนติเมตร 
 ค. วงนอกมเีสนผาศูนยกลาง 3.5 เซนติเมตร 
 ง. อักษรไทยชื่อกระทรวง ทบวง กรมอยูขอบบนของตรา 
 

51.ตราที่ใชประทับบนหนังสือเก็บนัน้ ตองประกอบดวยรายละเอียดใดบาง 
 ก. เก็บถึง พ.ศ.     ข. หามทําลาย 
 ค. ขนาดไมเล็กกวา 24 พอยท   ง. ถูกทุกขอ 
 

52.มาตรฐานกระดาษปอนดขาวมีน้าํหนัก 60 กรัม  มีกี่ขนาดอยางไร 
 ก. 2 ขนาด, เอส่ี  เอหา    ข. 2 ขนาด , เอส่ี เอแปด 
 ค. 3 ขนาด, เอส่ี เอหา เอแปด   ง. 3 ขนาด, เอส่ี เอหา เอหก 
53.กระดาษปอนดขาว เอส่ีมีขนาดเทาใด 
 ก. ขนาด 210 mm x 297 mm  ข. ขนาด 148 mm x 210 mm 
 ค. ขนาด 110 mm x 220 mm  ง. ขนาด 52 mm x 74 mm 
 
54.กระดาษปอนดขาว เอหา มีขนาดเทาใด 
 ก. ขนาด 210 mm x 297 mm  ข. ขนาด 148 mm x 210 mm 
 ค. ขนาด 110 mm x 220 mm  ง. ขนาด 52 mm x 74 mm 
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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 
 

 


