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ค ำน ำ 
ตามท่ีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) คือ คณะกรรมการ

กลาง ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แต่งตั้งขึ้นมาท างาน ท าหน้าท่ีในการจัดสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ท่ีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในต าแหน่งต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการ
กลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ว่าจ้าง
ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ด าเนินการออกข้อสอบและสอบแข่งขัน โดยจะรับสมัครวันท่ี 9 
- 31 พฤษภาคม 2562 (ส่วนวันสอบนั้นต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการ วันเวลา สถานท่ีสอบ 
วันท่ี 11 มิถุนายน 2562) ทางเว็บไซต์ https://dlaapplicant2562.com  ดังนั้นผู้ เข้า
สอบแข่งขันจะต้องศึกษาข้อมูลความรู้ให้ตรงตามหลักสูตรท่ีประกาศท่ีรับสมัครเพื่อให้ทันกับ
เหตุการณ์ท่ีแปลงไป โดยเฉพาะในส่วนของภาค ก.ความสามารถความท่ัวไปท่ีทุกต าแหน่งต้องสอบ
เหมือนกัน ต้องพยายามอ่านให้ครอบคลุมทุกหัวข้อท่ีได้ประกาศตามหัวข้อในการสอบ 

หนังสือเล่ม ภาค ก.ท้องถิ่นเล่มนี้ เป็นหนังสือท่ีข้าพเจ้ารวบรวมเนื้อและจุดเน้นท่ีเคยเป็น
แนวข้อสอบท่ีเคยออกในอดีต และแต่งเพิ่มเติมในหลักสูตรท่ีมีการเพิ่มเติม  เนื่องจากการรวบรวม
หนังสือ ต้องเร่งรัดในเวลาอันจ ากัด จึงท าให้หนังสืออ่านเตรียมตัวสอบเล่มนี้ ใช้แทนความรู้สึกจาก
ใจและความตั้งใจของผมเอง (3 อด) (อดทน-ท ำหนังสือเต็มที่) (อดทน - โดนด่ำ (คนรอหนังสือ
นำน) (อดทน-เพื่อให้ได้หนังสือเล่มนี้มำ) ซึ่งเป็นเนื้อหาสรุปพ.ร.บ.ระเบียบต่างๆฉบับเต็มพร้อม
เน้นในการท าข้อสอบท่ีน่าจะมาออกข้อสอบ แต่ก็เป็นแนวข้อสอบท่ีเคยออกมา หวังเป็นอย่างยิ่ง 
หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้เตรียมตัวสอบท่ีได้อ่านเนื้อหาฉบับเต็มของกฎหมายต่างๆมาพอสมควร 
หรือแม้แต่ผู้ท่ีไม่มีเวลาอ่านหนังสือ ก็สามารถใช้ทบทวนในเวลาท่ีมีอยู่จ ากัด เป็นแนวทางในการ
สอบได้  

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายท่ีท่านนับถือ และเป็นคุณให้กับผู้คิดดี
ท าดี กตัญญูกตเวที  จงดลบันดาลให้ผู้ท่ีอ่านหนังสือเล่มนี้ สอบผ่านและได้บรรจุเป็นข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ตามท่ีหวังและตั้งใจทุกคนนะครับ 

 
 
 
               (ประพันธ์   เวารัมย์) 
                                                                      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
               1 พฤษภาคม  256๒ 

 เว็บไซต์ http://valrom.igetweb.com 



 

สารบัญ 

แนวข้อสอบท้องถิน่ พิชติเป้าหมายบรรจเุข้ารับราชการส่วนทอ้งถิ่น 
1 สรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 1-79 

2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง

ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 

80 -113 

3 สรุปพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง

ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 

114-148 

4 สรุปพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 149 - 186 

5 สรุปพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

187 - 228 

6 สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 

229 -260 

7 สรุปพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 

261 - 282 

8 สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 283 - 315 

9 สรุปพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 

316 - 330 

10 สรุปพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558 

331 - 338 

11 แนวขอ้สอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 

339 - 379 

12 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 380 - 391 

13 โมเดลเศรษฐกิจประไทย 4.0 392 - 409 

14 สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 410 - 430 

15 สรุปยุทธศาสตรช์าติ พ.ศ. 2561 - 2580 431 - 447 

16 แนวขอ้สอบความสามารถในการศึกษา วเิคราะหแ์ละสรุปเหตุผล 

 (คณิตศาสตร์ และแนวข้อสอบภาษาไทย) 

448 -667 

17 แนวขอ้สอบภาษาอังกฤษ 668 - 697 

18 แนวขอ้สอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1 698 -741 

19 แนวขอ้สอบท้องถิ่น ชุดรวมมิตร  742 - 810 

สามารถเข้าทดสอบแนวข้อสอบได้ท่ี เฟซบุ๊กแนวข้อสอบท้องถิ่นปี 62 

https://web.facebook.com/groups/1539791162903094  

หรือ เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com 

https://web.facebook.com/groups/1539791162903094


 

 

 
 
 

ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

สรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  

ชุด ฝันให้ไกลไปให้ถึง 

รวบรวมโดยประพนัธ ์เวารัมย ์นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

************************************* 

สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ตราไว้ ณ วันที ่6 เมษายน พทุธศักราช 2560 

เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบนั 

ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี 

มีทั้งหมด 16 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 279 มาตรา 

มีผลบังคับใช้ วันท่ี 6 เมษายน 2560  (ตรงกับวนัจักรี) 

 หมวด 1 บททั่วไป (มาตรา 1-5) 

 หมวด 2 พระมหากษัตริย์ (มาตรา 6-24) 

 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย (มาตรา 25 - 49) 

 หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย (มาตรา 50) 

 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ (มาตรา 51 – 63) 

 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ (มาตรา 64 -78) 

 หมวด 7 รัฐสภา (มาตรา 79 -147) 

 หมวด 7 รัฐสภา (มาตรา 79 -147) 

     ส่วนที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 79 – 82) 

     ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร (มาตรา 83 -106) 

     ส่วนที่ 3 วุฒิสภา (มาตรา 107 -113) 

     ส่วนที่ 4 บทที่ใชแ้กส่ภาทั้งสอง (มาตรา 114 – 155) 

     ส่วนที่ 5 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา (มาตรา 156 – 157)  

 หมวด 8 คณะรัฐมนตร ี(มาตรา 158 – 183) 

 หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา 184 – 187) 

 หมวด 10 ศาล (มาตรา 188 – 199) 

      ส่วนที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 188 – 193) 

      ส่วนที่ 2 ศาลยุติธรรม (มาตรา 194 – 196) 

      ส่วนที่ 3  ศาลปกครอง (มาตรา 197 -198) 

      ส่วนที่ 4 ศาลทหาร (มาตรา 199) 

 หมวด 11 ศาลรัฐธรรมนูญ (ตาม 200 -214) 

 หมวด 12 องคก์รอิสระ (มาตรา 215 – 247) 
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    ส่วนที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 215 -221) 

   ส่วนที่ 2 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา 222 – 227) 

   ส่วนที่ 3 ผู้ตรวจการแผน่ดิน (มาตรา 228 – 231) 

   ส่วนที่ 4 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (มาตรา 232 -237) 

   ส่วนที่ 5 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (มาตรา 238 – 245) 

   ส่วนที่ 6 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (มาตรา 246 – 247) 

 หมวด 13 องคก์รอัยการ (มาตรา 248) 

 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 249 - 254) 

 หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา 255 – 256) 

 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ (มาตรา 257 – 261) 

 บทเฉพาะกาล (มาตรา 262 – 279) 

มาตรา 1 ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งเดียว จะแบ่งแยกมิได้ 

  ประเด็นนี ้คอื รูปแบบของรัฐ > ราชอาณาจักรอันหนึ่งเดียว จะแบ่งแยกมิได้ 

มาตรา 2 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 

  ประเด็นนี ้คอื รูปแบบการปกครอง 

มาตรา 3 อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงประมุขทรงใช้

อ านาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตร ีและศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรม 

 รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ  จะต้อง

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม 

  ประเด็นนี ้คอื อ านาจอธิปไตย 

มาตรา 4 ศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความ

คุม้ครองปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมเสมอกัน 

  ประเด็นนี้ คือ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค

ของบุคคล 

มาตรา 5  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ 

หรือข้อบังคับ หรือการกระท าใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู  บทบัญญัติหรอืการ

กระท านั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ 

 เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระท าการนั้นหรือ

วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทย ในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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 ประเด็นนี ้คอื สถานะของรัฐธรรมนูญ 

หมวด 2 พระมหากษัตริย ์

  ประเด็นนี ้คอื สถานะพระมหากษัตริย์ 

มาตรา 6  องค์พระมหากษัตริย์ทรงด ารงอยู่ในฐานะอันเป็นท่ีเคารพสักการะ ผู้ใดจะ

ละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรอืฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้ 

มาตรา 7 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศานสนูปถัมภก 

มาตรา 8 พระมหากษัตริย์ทรงด ารงต าแหน่งจอมทัพไทย 

มาตรา 9 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจที่จะสถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักดิ์

และพระราชทานและเรยีกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

มาตรา 10 พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคน

หนึ่งและองคมนตรอีื่นอีกไม่เกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตรี 

 คณะองคมนตรี ประกอบด้วย ประธานองคมนตรี + องคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 

คน = (ต้องตอบถ้ามีตัวเลือกไม่เกิน 19 คน) (ข้อสอบอาจถามคณะองคมนตรี ร. 

10 ปัจจุบันมีกี่คน ต้องไปหาข้อมูลดงักล่าวทางอนิเทอร์เน็ตเพิ่มเติม หรือจะสแกน

คิวอาร์โค้ดที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ โดยผมจะไปเพิ่มเติมข้อมูล ที่น่าออกข้อสอบใน

เว็บไซต์เพื่อเพิ่มเติมความรูน้อกจากหนังสือเล่มนี)้  

คณะองคมนตรมีีหน้าที่ถวายความเห็นตอ่พระมหากษัตรยิ์ในพระราชกรณยีกจิทั้งปวง 

ที่พระมหากษัตริย์ 

มาตรา 11 การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากต าแหน่งให้เป็นไปตาม

พระราชอัธยาศัย 

ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธาน

องคมนตรหีรอืให้ประธานองคมนตรพี้นจากต าแหน่ง 

ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรี

อื่นหรอืให้องคมนตรอีื่นพ้นจากต าแหน่ง 

  ประเด็นนี ้คอื การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรฯี ตามพระราชอัธยาศัย 

  ประเด็นนี ้คอื ประธานรัฐสภา รับสนองฯ ประธานองคมนตร ี(ข้อสอบมักหลอก 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร มาเป็นตัวเลือกครับผม) 

  ประเด็นนี ้คอื ประธานองคมนตร ีรับสนองฯ องคมนตรี 

  สรุป> ประธานองคมนตร ี>ผู้รับสนองฯ> ประธานรัฐสภา 

 องคมนตร ี> ผู้รับสนองฯ > ประธานองคมนตรี 

อ่านหนังสือให้เต็มที่ เก็บให้ได้ทุกประเด็น อาจจะออกไม่หลายข้อ แต่ก็มีสิทธิออกเป็นข้อสอบได้ 

เพราะใครอ่านหนังสือเยอะ จ าได้เยอะ ก็สามารถท าข้อสอบได้> หนังสือเป็นแนวทางการอ่านครับ 
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มาตรา 12  องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือด ารง

ต าแหน่งทางการเมืองอื่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กร

อิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของ

พรรคการเมือง หรือข้าราชการเว้นแต่การเป็นข้าราชการในพระองค์ในต าแหน่ง

องคมนตร ีและต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดๆ 

มาตรา 13 ก่อนเข้ารับหน้าที่ องคมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยค า 

ดังต่อไปนี้ 

“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้ าพระพุทธเจ้าจะ

จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อ

ประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

มาตรา 14 องคมนตรีพ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก หรือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจาก

ต าแหน่ง 

มาตรา 15  การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์พ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามพระ

ราชอัธยาศัย 

 การจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ ให้

เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกา 

  ประเด็นนี ้คอื การพ้นต าแหน่งข้าราชการในพระองค ์>ตามพระราชอัธยาศัย 

 ประเด็นนี้ คือ ระเบียบบริหารและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค ์

> ตามพระราชอัธยาศัย >> ในพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา 16 ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราช

ภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะทรงแต่งตั้งบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นคณะ

ขึ้น ให้เป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์หรือไม่ก็ได้ และในกรณีที่ทรงแต่งตั้ง

ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราช

โองการ 

  ประเด็นนี ้คอื > ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา 17 ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ตามมาตรา 

16หรอืในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่สามารถทรงแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์

เพราะยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น แต่ต่อมาคณะองคมนตรีพิจารณา

เห็นว่ามีความจ าเป็นสมควรแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์และไม่อาจกราบ

บังคมทูลให้ทรงแต่งตั้งได้ทันการ ให้คณะองคมนตรีเสนอชื่อบุคคลคนหนึ่งหรือหลาย

คนเป็นคณะ ตามล าดับที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก าหนดไว้กอ่นแล้วให้เป็นผู้ส าเร็จ 
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 ราชการแทนพระองค์ แล้วแจ้งประธานรัฐสภาเพื่อประกาศในพระปรมาภิไธย

พระมหากษัตรยิ์ แต่งตั้งผู้นั้นขึน้เป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 

มาตรา 18 ในระหว่างที่ไม่มีผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา 16 หรือ มาตรา 17 ให้

ประธานองคมนตรเีป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองคเ์ป็นการช่ัวคราวไปพลางกอ่น 

ในกรณีที่ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 16 หรือ 

มาตรา 17 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานองคมนตรีท าหน้าท่ีผู้ส าเร็จ

ราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 

ในระหว่างที่ประธานองคมนตรเีป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองคต์ามวรรคหนึ่งหรอืใน

ระหว่างที่ประธานองคมนตรีท าหน้าที่ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคสอง 

ประธานองคมนตรจีะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นประธานองคมนตรีมิได้ ในกรณีเช่น

ว่านี ้ให้คณะองคมนตรเีลือกองคมนตรคีนหนึ่งขึน้ท าหน้าที่ประธานองคมนตรเีป็นการ

ช่ัวคราวไปพลางกอ่น 

มาตรา  19 ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 16 

หรือมาตรา 17 ต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาด้วยถ้อยค า ดังต่อไปนี้ 

“ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 

(พระปรมาภิไธย) และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของ

ประเทศและประชาชน ทั้ งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ งรัฐธรรมนูญแห่ ง

ราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งและปฏิญาณตนมาแล้ว ไม่ต้อง

ปฏิญาณตนอีก 

มาตรา 20 ภายใต้บังคับมาตรา 21 การสืบราชสมบัติให้เป็นไปโดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบาลว่า

ด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์  พระพุทธศักราช 

2467เป็นพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ  เมื่อมีพระราชด าริ

ประการใดให้คณะองคมนตรีจัดท าร่างกฎมณเฑียรบาลแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียร

บาลเดิมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อมีพระราชวินิจฉัย เมื่อทรงเห็นชอบและ

ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประธานองคมนตรีด าเนินการแจ้งประธานรัฐสภา

เพื่อให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้รัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระ

บรมราชโองการ และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็น

กฎหมายได้ 

  ประเด็นนี้ คือ >การแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ 

พระพุทธศักราช 2467เป็นพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ 
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มาตรา 21      ในกรณีที่ราชบัลลังกห์ากวา่งลงและเป็นกรณทีี่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระ

รัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 

2467 แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภา

เรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบ และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองคพ์ระรัชทายาทขึน้

ทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไปแล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ 

      ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้ง

พระรัชทายาทไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะองคมนตรีเสนอพระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์

ตามมาตรา 20 ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบ ใน

การนี้ จะเสนอพระนามพระราชธิดาก็ได้ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธาน

รัฐสภาอัญเชิญองคผ์ู้สืบราชสันตติวงศ์ขึน้ทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แล้วให้

ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ 

มาตรา 22 ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศอัญเชิญองคพ์ระรัชทายาทหรือองคผ์ู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้น

ทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ตามมาตรา 21 ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ส าเร็จ

ราชการแทนพระองค์เป็นการช่ัวคราวไปพลางก่อน แต่ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่าง

ลงในระหว่างที่ได้แต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ไว้ตามมาตรา 16 หรือมาตรา 

17 หรือระหว่างเวลาที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตาม

มาตรา 18 วรรคหนึ่ง ให้ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคน์ั้น ๆ แล้วแต่กรณ ีเป็นผู้ส าเร็จ

ราชการแทนพระองคต์่อไป ทั้งนี ้จนกวา่จะได้ประกาศอัญเชิญองคพ์ระรัชทายาทหรือ

องคผ์ู้สืบราชสันตติวงศ์ขึน้ทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ 

ในกรณีที่ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้และเป็นผู้ส าเร็จราชการ

แทนพระองคต์่อไปตามวรรคหนึ่ง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานองคมนตรี

ท าหน้าท่ีผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 

ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคหนึ่งหรือท า

หน้าที่ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการช่ัวคราวตามวรรคสอง ให้น ามาตรา 18 

วรรคสามมาใช้บังคับ 

มาตรา 23 ในกรณีที่คณะองคมนตรีจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 17 หรือ มาตรา 21 วรรค

สอง หรือประธานองคมนตรีจะต้องเป็นหรือท าหน้าที่ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์

ตามมาตรา 18 วรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง หรือมาตรา 22 วรรคสอง และอยู่ในระหว่าง

ที่ไม่มีประธานองคมนตรีหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะองคมนตรีที่

เหลืออยู่เลือกองคมนตรีคนหนึ่งเพื่อท าหน้าที่ประธานองคมนตรี หรือเป็นหรือท า

หน้าที่ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคต์ามมาตรา 18 วรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง หรือตาม

มาตรา 22 วรรคสอง แล้วแต่กรณี 
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มาตรา 24     การถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระท าต่อพระรัชทายาทซึ่งทรงบรรลุ

นิติภาวะแล้ว หรอืต่อผู้แทนพระองคก์็ได้ 

   ในระหว่างที่ยังมิได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตามวรรคหนึ่ง จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้ผูซ้ึ่งต้องถวายสัตย์ปฏิญาณปฏิบัติหน้าที่ไปพลางกอ่นก็ได้ 

หมวด 3 สทิธแิละเสรภีาพของปวงชนชาวไทย 

มาตรา 25  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการ

เฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจ ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือใน

กฎหมายอื่นบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะท าการนั้นได้และได้รับความ

คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่

กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ

ของบุคคลอื่น 

         สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้น

ขึน้ใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญ 

         บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ 

สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้

คดใีนศาลได้ 

          บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรภีาพหรอืจากการ

กระท าความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือ

จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 26  การตรากฎหมายท่ีมีผลเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้อง

เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้

บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือ

จ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากัด

สิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย 

 กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับ

แก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรอืแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง 
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มาตรา 26  การตรากฎหมายท่ีมีผลเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้อง

เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้

บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือ

จ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากัด

สิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย 

 กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับ

แก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรอืแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง 

มาตรา 27       บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความ

คุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 

 ชายและหญิงมีสทิธเิท่าเทียมกัน 

        การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่อง

ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ

ของบุคคลฐานะทางเศรษฐกจิหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ

ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะ

กระท ามิได้ 

 มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ

หรือเสรภีาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรืออ านวยความสะดวก

ให้แก่เด็ก สตร ีผู้สูงอายุคนพิการ หรอืผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 

 บุคคลผู้เป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ และพนักงานหรือ

ลูกจา้งขององคก์รของรัฐย่อมมีสทิธแิละเสรภีาพเช่นเดียวกับบุคคลท่ัวไป เว้น

แต่ที่จ ากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือ

จรยิธรรม 

มาตรา 28  บุคคลย่อมมีสทิธแิละเสรภีาพในชีวิตและร่างกาย 

 การจับและการคุมขังบุคคลจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือ

มีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 การค้นตัวบุคคลหรือการกระท าใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพใน

ชีวติหรือรา่งกายจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม

จะกระท ามิได้ 
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มาตรา 29  บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่

กระท านั้นบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษท่ีจะลงแก่บุคคลนั้น

จะหนักกว่าโทษท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายท่ีใช้อยู่ในเวลาท่ีกระท าความผิด

มิได ้

 ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด และ

ก่อนมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท าความผิด จะปฏิบัติต่อ

บุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิดมิได้ 

 การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจ าเลยให้กระท าได้เพียงเท่าที่จ าเป็น เพื่อ

ป้องกันมิให้มีการหลบหนี 

 ในคดีอาญา จะบังคับให้บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองมิได้ 

 ค าขอประกันผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณาและจะเรียก

หลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมิได้  การไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 30  การเกณฑ์แรงงานจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง

กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือในขณะที่มีการประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือในระหว่างเวลาที่ประเทศ

อยู่ในภาวะสงครามหรอืการรบ 

  ประเด็นนี้ คอื >การเกณฑ์แรงงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 การเกณฑแ์รงงานจะกระท ามิได้ เว้นแต่ 

 (1) โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้น เพื่อป้องกันภัยพิบัติ

สาธารณะ 

 (2) ในขณะที่มีการประกาศสถานการณฉ์ุกเฉิน 

 (3) ในขณะที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก 

 (4) ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรอืการรบ 

มาตรา 31  บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการ

ปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อ

หน้าที่ของปวงชนชาวไทย ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อ

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 

 

 ประเด็นนี ้คอื การถอืศาสนา บัญญัติไว้ ดังนี้ 

 บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติ

หรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แต่ 

 (1) ต้องไม่เป็นปฏิปักษต์่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย 
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  (2) ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ 

 (3) ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

มาตรา 32  บุคคลย่อมมีสทิธใินความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียงและครอบครัว 

การกระท าอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือการน า

ข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย

อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์

สาธารณะ 

  ประเด็นคือ สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว 

รายละเอียดดังนี้ 

 (1) บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว 

 (2)ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ 

 (3) ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

มาตรา 33  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน 

การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการค้น

เคหสถานหรือที่รโหฐานจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุ

อย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

  ประเด็น คอื รายละเอียด คอื 

 (1) บุคคลย่อมมีเสรภีาพในเคหสถาน 

 (2) การเขา้ไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการ

คน้เคหสถานหรือที่รโหฐานจะกระท ามิได ้เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมี

เหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 34  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ 

การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจ ากัดเสรีภาพดังกล่าวจะ

กระท ามิได้เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะ

เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อ

รักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกัน

สุขภาพของประชาชน 

       เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใชเ้สรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อ

หน้าที่ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องเคารพและไม่ปิด

กัน้ความเห็นต่างของบุคคลอื่น 
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  ประเด็น คอื เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น มีรายละเอียดดังนี้ 

 (1) บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ 

การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น 

 (2) การจ ากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ 

 >>> 2.1 เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ 

 >>> 2.2 เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรภีาพของบุคคลอื่น 

 >>> 2.3 เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 >>> 2.4 เพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน 

 (3)  เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใชเ้สรีภาพนั้น 

 >>> 3.1 ต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 >>> 3.2 ต้องเคารพและไม่ปดิกัน้ความเห็นต่างของบุคคลอื่น 

มาตรา 35  บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรภีาพในการเสนอขา่วสารหรอื

การแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

 การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตาม

วรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ 

   การให้น าข่าวสารหรือข้อความใด ๆ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจัดท าขึ้นไปให้

เจา้หน้าที่ตรวจกอ่นน าไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรอืสื่อใด ๆ จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะ

กระท าในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม 

 เจ้าของกิจการหนังสอืพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 

 การให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน

อื่นของเอกชน รัฐจะกระท ามิได้ หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้

สื่อมวลชนไม่ว่าเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์หรือเพื่อการอื่น

ใดในท านองเดียวกันต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดนิทราบตามระยะเวลาท่ีก าหนดและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 

       เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพตามวรรคหนึ่งแต่ให้

ค านึงถึงวัตถุประสงคแ์ละภารกิจของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ด้วย 

  ประเด็น คอื เสรีภาพในการเสนอข่าวสาร  มีรายละเอียดดังนี้ 

 (1) บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือ

การแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

 (2) การสั่งปิดกจิการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่น เพื่อลดรอนเสรีภาพตามข้อ 

1 จะกระท ามิได้ 
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  ประเด็น คอื เสรีภาพในการเสนอข่าวสาร  มีรายละเอียดดังนี้ 

 (1) บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือ

การแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

 (2) การสั่งปิดกจิการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่น เพื่อลดรอนเสรีภาพตามข้อ 

1 จะกระท ามิได้ 

 (3) การให้น าข่าวสารหรอืข้อความใดๆ ที่ผูป้ระกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจัดท าขึ้นไป 

ให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนน าไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อใดๆ จะกระท ามิได้ 

เว้นแต่จะกระท าในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม 

 (4) เจ้าของกจิการหนังสือพิมพ์หรอืสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 

 (5)การให้เงินหรอืทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่น

ของเอกชน รัฐจะกระท ามิได้ หน่วยงานของรัฐที่จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้

สื่อมวลชนไม่วา่เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการอื่น

ใดในท านองเดียวกันต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ทราบตามระยะเวลาที่ก าหนดและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร

หรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ แต่ให้ค านึงถึงวัตถุประสงค์

และภารกิจของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ด้วย 

มาตรา 36 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใด ๆ 

การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน รวมทั้งการกระท า

ด้วยประการใด ๆ เพื่อให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระท ามิได้ 

เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 37 บุคคลย่อมมีสทิธใินทรัพย์สินและการสบืมรดก 

ขอบเขตแห่งสิทธิและการจ ากัดสิทธิเช่นว่านีใ้ห้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การเวนคนือสังหารมิทรัพย์จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ

แห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค การป้องกันประเทศ หรือ

การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และ

ต้องชดใช้ค่าทดแทนท่ีเป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรง

สิทธิบรรดาท่ีได้รับความเสียหายจากการเวนคืนโดยค านึงถึงประโยชน์

สาธารณะ ผลกระทบต่อผู้ถูกเวนคืน รวมท้ังประโยชน์ท่ีผู้ถูกเวนคืนอาจได้รับ

จากการเวนคืนนั้น 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ให้กระท าเพียงเท่าที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อการที่บัญญัติไว้ใน

วรรคสาม เว้นแต่เป็นการเวนคนืเพื่อน าอสังหารมิทรัพย์ที่เวนคนืไปชดเชยให้เกดิความ
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เป็นธรรมแก่เจ้าของอสังหารมิทรัพย์ที่ถูกเวนคนืตามที่กฎหมายบัญญัติ 

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและก าหนด

ระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ให้ชัดแจ้ง ถ้ามิได้ใช้ประโยชน์เพื่อการนั้นภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดหรือมีอสังหาริมทรัพย์เหลือจากการใช้ประโยชน์และเจ้าของเดิม

หรือทายาทประสงคจ์ะได้คืน ให้คืนแก่เจ้าของเดิมหรือทายาท 

ระยะเวลาการขอคืนและการคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนที่มิได้ใช้ประโยชน์หรือที่

เหลือจากการใชป้ระโยชน์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท และการเรียกคืนค่าทดแทนที่

ชดใช้ไปให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การตรากฎหมายเวนคนือสังหารมิทรัพย์โดยระบุเจาะจงอสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าของ

อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามความจ าเป็น มิให้ถือว่าเป็นการขัดต่อมาตรา 26 

วรรคสอง 

มาตรา 38 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ 

มาตรา 39 การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้ผู้มีสัญชาติ

ไทยเข้ามาในราชอาณาจักร จะกระท ามิได้ 

การถอนสัญชาติของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด จะกระท ามิได้ 

มาตรา40  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

มาตรา 41 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 

(1) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงาน

ของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

(2) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดย

รวดเร็ว 

(3) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าของ

ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจา้งของหน่วยงานของรัฐ 

มาตรา 42 บุคคลย่อมมีเสรภีาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือ

หมู่คณะอื่น 

มาตรา 43 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 

(1) อนุรักษ์ฟื้นฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีต

ประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ 

(2) จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

 

(3) เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการใดอันจะเป็น

ประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการด าเนินการใดอันจะกระทบต่อ
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ความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรอืชุมชน และได้รับแจง้ผลการพิจารณาโดย

รวดเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชนที่

เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

(4) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน 

สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงสิทธิที่จะร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการด าเนินการดังกล่าวด้วย 

มาตรา 44  บุคคลย่อมมีเสรภีาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 

มาตรา 45 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 46 สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง 

มาตรา 47 บุคคลย่อมมีสทิธไิด้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ 

บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบรกิารสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ 

บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 

มาตรา 48 สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับความคุ้มครอง

และช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ 

บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลผู้

ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 49 บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้ 

ผู้ใดทราบว่ามีการกระท าตามวรรคหนึ่ง ย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้อง

ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระท าดังกล่าวได้ 

ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีค าสั่งไม่รับด าเนินการตามที่ร้องขอ หรือไม่ด าเนินการภายใน

สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับค าร้องขอ  ผู้ร้องขอจะยื่นค าร้องโดยตรงต่อศาล

รัฐธรรมนูญก็ได้ 

การด าเนินการตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อการด าเนินคดีอาญาต่อผู้กระท าการตาม

วรรคหนึ่ง 

 

 

มาตรา 50 บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
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ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกยีรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดิน รวมทั้งให้ความรว่มมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(3) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเครง่ครัด 

(4) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 

(5) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ 

(6) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่กระท าการใดที่อาจ

กอ่ให้เกดิความแตกแยกหรอืเกลียดชังในสังคม 

(7) ไปใช้สทิธเิลือกตั้งหรอืลงประชามติอย่างอิสระโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

ของประเทศเป็นส าคัญ 

(8) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ

ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 

(9) เสียภาษีอากรตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

(10) ไม่รว่มมือหรอืสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

 

มาตรา 51 การใดทีร่ัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของรัฐตามหมวดนี้ ถ้าการนั้นเป็นการท า

เพื่อให้เกดิประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นสทิธขิองประชาชน 

และชุมชนที่จะติดตามและ เร่งรัดให้รัฐด าเนินการ รวมตลอดท้ังฟ้องร้อง

หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยว เพื่อจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 52 รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพ

แห่งอาณาเขตและเขตท่ีประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์

ของชาติ ความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชนเพื่อประโยชน์แห่ง

การนี้รัฐต้อจัดให้มี การทหาร การทูตและการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ 

ก าลังทหารให้ใชเ้พื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย 

มาตรา 53 รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเครง่ครัด 

มาตรา 54  รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อน

วัยเรยีนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

 

รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา 

ตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจวินัยอารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับ

วัยโดยส่งเสรมิ และสนับสนุนให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วน
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รว่มในการด าเนินการด้วย 

รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ 

รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ 

องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับและ โดยรัฐมี

หน้าที่เนินการ ก ากับ ส่งเสรมิ และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพได้

มาตรฐานสากลทั้งนี้ ตามกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมี

บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและ

ตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 

การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ

เช่ียวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ 

ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้

ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสองรัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

ได้รับ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน 

ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความ

เหลื่อมล้ า ในการศึกษาและเพื่อเสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพและประสิทธภิาพครู 

โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ ให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี

รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุน ได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย

ยงนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าว อย่างน้อยต้องก าหนดให้การ

บริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุน เพื่อบรรลุ

วัตถุประสงคด์ังกล่าว 

มาตรา 55 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอย่าง

ท่ัวถึงเสรมิสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และ

การป้องกันโรคและส่งเสรมิสนบัสนุนใหม้ีการพัฒนาภมูิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด 

     บรกิารสาธารณสุขตามวรรคหนึ่งต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม 

และป้องกันโรคการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพด้วย 

   รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

มาตรา 59 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรอืข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่

มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่

กฎหมายบัญญัติและต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้
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โดยสะดวก 

มาตรา 60 รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็น

สมบัติของชาติเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน 

การจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าจะใช้เพื่อส่ง

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด ต้อง

เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ 

รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ด้วย ทั้งนี้ ตามที่

กฎหมายบัญญัติ 

รัฐต้องจัดให้มีองค์กรของรัฐที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผิดชอบ

และก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ให้เป็นไปตามวรรคสอง ในการนี ้

องคก์รดังกล่าวต้องจัดให้มีมาตรการปอ้งกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จากผูบ้รโิภค

โดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่ผู้บริโภคเกินความจ าเป็น ป้องกันมิให้คลื่นความถี่

รบกวนกัน รวมตลอดทั้งป้องกันการกระท าที่มีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้

หรือปิดกัน้การรับรูข้้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของประชาชน และ

ป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่โดยไม่ค านึงถึงสิทธิ

ของประชาชนทั่วไป รวมตลอดทั้งการก าหนดสัดส่วนขั้นต่ าที่ผู้ใช้ประโยชน์จากคลื่น

ความถี่จะต้องด าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี ้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 61 รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์

สิทธิของผู้บริโภคด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการรู้ข้อมูลที่เป็นจริง ด้านความ

ปลอดภัยด้านความเป็นธรรมในการท าสัญญา หรือด้านอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้บริโภค 

มาตรา 64 บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นแนวทางให้รัฐด าเนินการตรากฎหมายและก าหนด

นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดนิ 

มาตรา 65    พึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก

ธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน

เพื่อให้เกดิเป็นพลังผลักดันรว่มกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 

     การจัดท า การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมี

ในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี ้

กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถงึด้วย 

ยุทธศาสตรช์าติเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา 66      รัฐพึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาคในการ

ปฏิบัติต่อกัน และไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ให้ความร่วมมือกับ
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องค์การระหว่างประเทศ และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและของคนไทยใน

ต่างประเทศ 

มาตรา 67    รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น 

      ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทย

ส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่

หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา และ

ตอ้งมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนท าลายพระพุทธศาสนาไม่ว่า

ในรูปแบบใด และพึงส่งเสรมิให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการด าเนินมาตรการหรือ

กลไกดังกล่าวด้วย 

มาตรา 68    รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ 

เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้

โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียคา่ใช้จา่ยสูงเกินสมควร 

  รัฐพึงมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม ให้สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเครง่ครัด ปราศจากการแทรกแซงหรอืครอบง าใด ๆ 

  รัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จ าเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือ

ผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมตลอดถึงการจัดหาทนายความ

ให ้

มาตรา 69    รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและศิลป

วิทยาการแขนงต่าง ๆ ให้เกดิความรู้ การพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของ

สังคมและเสริมสรา้งความสามารถของคนในชาติ 

มาตรา 70   รัฐพึงส่งเสรมิและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆให้มีสิทธิด ารงชีวิตใน

สังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข 

ไม่ถูกรบกวน ทั้งนี้เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย 

มาตรา 71       รัฐพึงเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองคป์ระกอบพืน้ฐานที่ส าคัญ

ของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง

เสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง  รวมตลอดทั้ง

ส่งเสรมิและพัฒนาการกฬีาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแกป่ระชาชน 

     รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดี  มีคุณภาพและ

ความสามารถสูงขึน้ 

รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ยากไร้และ

ผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถด ารงชวีิตได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคล

ดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้งให้การบ าบัด 
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ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระท าการดังกล่าว 

    ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงค านึงถึงความจ าเป็นและความต้องการที่แตกต่าง

กันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล ทั้งนี ้เพื่อความเป็นธรรม 

มาตรา 72 รัฐพึงด าเนินการเก่ียวกับที่ดิน ทรัพยากรน้ า และพลังงาน ดังต่อไปนี้ 

(1) วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และศักยภาพของ

ที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(2) จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมตลอดทั้งพัฒนาเมืองให้มีความเจริญโดยสอดคล้องกับความ

ต้องการของประชาชนในพืน้ที่ 

(3) จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่ท ากินได้

อย่างทั่วถงึและเป็นธรรม 

(4) จัดให้มีทรัพยากรน้ าที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน 

รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น 

(5) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมทั้งพัฒนาและ

สนับสนุนให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้าน

พลังงานอย่างยั่งยืน 

มาตรา 73      รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรอืกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัยโดยใช้ต้นทุน

ต่ า และสามารถแข่งขันในตลาดได้ และพึงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ท ากิน

โดยการปฏิรูปที่ดินหรอืวิธีอื่นใด 

มาตรา 74      รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการท างานอย่างเหมาะสมกับ

ศักยภาพและวัยและให้มีงานท า และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัย

และมีสุขอนามัยที่ดีในการท างาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิ

ประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การด ารงชีพ และพึงจัดให้มีหรือส่งเสริมการออมเพื่อการ

ด ารงชพีเมื่อพ้นวัยท างาน 

รัฐพึงจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

มาตรา 75      รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์ จากความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สามารถ

พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจ

ที่ไม่เป็นธรรม และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประชาชน

และประเทศ 

    รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่กรณีที่มี

ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชน์
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ส่วนรวมการจัดให้มีสาธารณูปโภค หรอืการจัดท าบรกิารสาธารณะ 

รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภท

ต่าง ๆ และกจิการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของประชาชนและชุมชน 

    ในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงค านึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับ

การพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน ประกอบกัน 

มาตรา 76        รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค 

ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น  ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดีโดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ

หน้าท่ี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้

จ่ายเงินงบประมาณมีประสทิธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์สขุของประชาชน รวมตลอดทั้ง

พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการ

ประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

     รัฐพึงด าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

ของรัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมี

มาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือ

แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดี

ความชอบของเจา้หน้าที่ของรัฐ 

    รัฐพึงจัดให้มมีาตรฐานทางจรยิธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการ

ก าหนดประมวลจรยิธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหนว่ยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากวา่

มาตรฐานทางจรยิธรรมดังกล่าว 

มาตรา 77    รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เกี่ยวกับ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ การจัดท าบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติ

และระดับท้องถิ่นการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ รวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมือง  และการอื่นใดบรรดาที่อาจมี

ผลกระทบต่อประชาชนหรอืชุมชน 

 

 

มาตรา 78    รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เกี่ยวกับ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ การจัดท าบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติ

และระดับท้องถิ่นการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
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มิชอบ รวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมือง  และการอื่นใดบรรดาที่อาจมี

ผลกระทบต่อประชาชนหรอืชุมชน 

ส่วนท่ี 1 บทท่ัวไป 

มาตรา 79  รัฐสภาประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎรและวุฒสิภา 

 รัฐสภาจะประชุมรว่มกันหรือแยกกัน ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

 บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดยีวกันมิได้ 

มาตรา 80  ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นรอง

ประธานรัฐสภา  

 ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้ให้ประธานวุฒิสภาท าหน้าท่ี

ประธานรัฐสภาแทน 

 ในระหว่างที่ประธานวุฒิสภาต้องท าหน้าที่ประธานรัฐสภาตามวรรคสอง แต่ไม่มี

ประธานวุฒิสภา และเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในระหว่างไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ให้รอง

ประธานวุฒิสภาท าหน้าที่ประธานรัฐสภา ถา้ไม่มีรองประธานวุฒิสภา ให้สมาชิก

วุฒิสภาซึ่งมีอายุมากที่สุดในขณะนั้นท าหน้าที่ประธานรัฐสภา และให้ด าเนินการ

เลือกประธานวุฒิสภาโดยเร็ว 

 ประธานรัฐสภามีหน้าที่และอ านาจตามรัฐธรรมนูญ และด าเนินกิจการของ

รัฐสภาในกรณีประชุมร่วมกันให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

 ประธานรัฐสภาและผู้ท าหน้าที่แทนประธานรัฐสภาต้องวางตนเป็นกลางในการ

ปฏิบัติหน้าที่ 

 รองประธานรัฐสภามีหน้าที่และอ านาจตามรัฐธรรมนูญ และตามที่ประธาน

รัฐสภามอบหมาย 

มาตรา 81  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติจะตราขึ้น

เป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

 ภายใต้บังคับมาตรา 145 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่าง

พระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้น

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 

มาตรา 82  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ

ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภา  มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อ

ประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่ง

สภานั้นสิน้สุดลงตามมาตรา 101(3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (12) หรือมาตรา 
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111 (3) (4) (5) หรือ (7) แล้วแต่กรณแีละให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับค าร้อง ส่งค า

ร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุด

ลงหรือไม่ 

 เมื่อได้รับเรื่องไว้พิจารณา หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณี

ตามที่ถูกร้อง ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้สมาชิกผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหนา้ท่ี

จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัย และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย

แล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค าวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ได้รับค าร้อง

ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้

ถูกร้องสิ้นสุดลง ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่  แต่ไม่

กระทบต่อกิจการท่ีผู้นั้นได้กระท าไปก่อนพ้นจากต าแหน่ง 

 มิให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรอืสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยดุปฏบิัติหนา้ที่ตาม

วรรคสอง เป็นจ านวนสมาชิกทั้งหมดเทา่ที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรอืวุฒิสภา 

 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ส่ง

เรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งได้ด้วย 

ส่วนท่ี  2 สภาผู้แทนราษฎร 

มาตรา 83  สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจ านวนห้าร้อยคน ดังนี้ 

(1) สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลอืกตั้งจ านวนสามร้อยห้าสิบคน 

(2) สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจ านวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน 

 ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่มี

การเลือกตั้งหรือประกาศชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้

สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเทา่ที่มีอยู่ 

 ในกรณีมีเหตุใด ๆ ที่ท าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมีจ านวน

ไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบคน  ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

ประกอบด้วยสมาชิกเทา่ที่มีอยู่ 

มาตรา 84  ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกตั้งถึงร้อยละเก้า

สิบห้าของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดแล้ว หากมีความจ าเป็น

จะต้องเรียกประชุมรัฐสภา ก็ให้ด าเนินการเรียกประชุมรัฐสภาได้ โดยให้ถือว่า

สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ แต่ต้องด าเนินการให้มี

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ครบตามจ านวนตามมาตรา 83 โดยเร็ว ในกรณีเช่นนี้ 

ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภา

ผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่ 
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มาตรา 85  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ใช้

วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ  โดยให้แต่ละเขตเลือกตั้ งมี

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละหนึ่งคน และผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั้งได้คนละหนึ่งคะแนนโดยจะลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ผู้ใด หรือจะลงคะแนนไม่เลือกผูใ้ดเลยก็ได้ 

 ให้ผูส้มัครรับเลือกตั้งซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกวา่คะแนนเสียงที่ไม่

เลือกผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสมัครรับเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนน

การนับคะแนน การรวมคะแนน การประกาศผลการเลือกตั้ง และการอื่นที่

เก่ียวข้อง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยกฎหมายดังกล่าวจะก าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้ประกอบการสมัครรับเลือกตั้งด้วยก็ได้ 

 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อตรวจสอบเบื้องต้น

แล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมี

จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสบิห้าของเขตเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการ

การเลือกตั้งต้องตรวจสอบเบื้องต้นและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ

โดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง ทั้งนี้ การประกาศผล

ดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะ

ด าเนินการสืบสวนไต่สวน หรือวินิจฉัยกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท า

การทุจรติในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่

ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรอืไม่ก็ตาม 

มาตรา 86  การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่ง

เขตเลือกตั้ง ให้ด าเนินการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ใช้จ านวนราษฎรทัง้ประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศใน

ปีสุดท้ายก่อนปีท่ีมกีารเลือกตั้ง เฉลีย่ด้วยจ านวนสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรสาม

ร้อยห้าสิบคนจ านวนที่ได้รับให้ถอืว่าเป็นจ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึง่คน 

 

 

 (2) จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑจ์ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนตาม (1) ใหม้ี

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจงัหวัดนั้นได้หนึ่งคน โดยให้ถอืเขตจังหวัดเปน็เขต

เลือกตั้ง 

(3)  จั งหวัดใดมีราษฎรเกินจ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่ งคน  ให้มี
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจ านวนราษฎรท่ีถึง

เกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน 

(4) เมื่อได้จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัดตาม (2) และ 

(3) แล้วถ้าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบสามร้อยห้าสิบคน จังหวัดใดมี

เศษที่เหลือจากการค านวณตาม (3) มากที่สุด ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และให้เพิ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวิธีการ

ดังกล่าวแก่จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการค านวณนั้นในล าดับรองลงมาตามล าดับ

จนครบจ านวนสามร้อยห้าสิบคน 

(5) จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน ให้แบ่ง

เขตจังหวัดออกเป็นเขตเลอืกตั้งเท่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีพึงมี โดย

ต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน และต้องจัดให้มีจ านวนราษฎรใน

แต่ละเขตใกล้เคียงกัน 

มาตรา 87  ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต้องเป็นผู้

ซึ่งพรรคการเมืองท่ีตนเป็นสมาชิกส่งสมัครรับเลือกตั้ง  และจะสมัครรับ

เลือกตั้งเกนิหนึ่งเขตมิได้ 

 เมื่อมีการสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองจะถอน

การสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้ เฉพาะกรณี

ผู้สมัครรับเลือกตั้งตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม และต้อง

กระท าก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง 

มาตรา 88  ในการเลือกตั้งท่ัวไป ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งรายชื่อ

บุคคลซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกินสามรายชื่อต่อ

คณะกรรมการการเลือกตั้ งก่อนปิดการรับสมัครรับ เลือกตั้ ง  และให้

คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวใหป้ระชาชนทราบ และ

ให้น าความในมาตรา 87 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

 

มาตรา 89  การเสนอชื่อบุคคลตามมาตรา 88 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องมีหนังสอืยินยอมของบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอชื่อ โดยมีรายละเอียดตามที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

(2) ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็น

รัฐมนตรตีามมาตรา 160 และไม่เคยท าหนังสือยินยอมตาม (1) ให้พรรคการเมืองอื่น
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ในการเลือกตั้งคราวนั้น 

การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิได้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้น 

มาตรา 90  พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วให้มีสิทธิส่ง

ผู้สมัครรับเลอืกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้ 

 การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ให้พรรคการเมืองจัดท าบัญชี

รายชื่อพรรคละหนึ่งบัญชี โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งของแต่ละพรรคการเมืองต้อง

ไม่ซ้ ากัน และไม่ซ้ ากับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  โดยส่ง

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบง่เขตเลือกตั้ง 

 การจัดท าบัญชีรายชื่อตามวรรคสอง ต้องให้สมาชิกของพรรคการเมืองมสี่วนรว่ม

ในการพิจารณาด้วย โดยต้องค านึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ และ

ความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง 

มาตรา 91  การค านวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรค

การเมืองให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

     (1) น าคะแนนรวมท้ังประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครรับ

เลือกตั้งแบบบัญชีรายชือ่ไดร้ับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลอืกตั้งหารด้วยห้า

ร้อยอันเป็นจ านวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร 

    (2) น าผลลัพธ์ตาม (1) ไปหารจ านวนคะแนนรวมท้ังประเทศของพรรค

การเมืองแต่ละพรรคที่ได้รับจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ง

เขตเลอืกตั้งทุกเขตจ านวนที่ได้รับให้ถือเป็นจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรค

การเมืองนั้นจะพึงมีได้ 

    (3) น าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีพรรคการเมืองจะพึงมีได้ตาม (๒) 

ลบด้วยจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งท้ังหมดท่ีพรรค

การเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้ง ผลลัพธ์คือจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อท่ีพรรคการเมืองนั้นจะได้รับ 

   (4) ถ้าพรรคการเมืองใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ

แบ่งเขตเลอืกตั้งเทา่กับหรอืสูงกว่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีพรรค 

 

 การเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม (2) ให้พรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ตามจ านวนที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และไม่มีสิทธิได้รับการ

จัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและให้น าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อทั้ งหมดไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองที่มีจ านวน
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบง่เขตเลือกตั้งต่ ากวา่จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม (2) ตามอัตราส่วน แต่ต้องไม่มีผลให้พรรค

การเมืองใดดังกล่าวมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจ านวนที่จะพึงมีได้ตาม (2) 

    (5) เมื่อได้จ านวนผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง

แล้วให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งตามล าดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น  เป็นผู้ ได้รับเลือกตั้ง เป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

      ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดตายภายหลังวันปิดรับสมัครรับเลือกตั้งแต่ก่อน

เวลาปิดการลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ให้น าคะแนนที่มีผู้ลงคะแนนให้มาค านวณตาม 

(1)และ (2) ด้วย 

      การนับคะแนน หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณ การคิดอัตราส่วน และการ

ประกาศผลการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

มาตรา 92  เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครรับเลอืกตั้งรายใดได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกวา่

คะแนนเสียงท่ีไม่เลอืกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้นให้จัด

ให้มกีารเลือกตั้งใหม่ และมิให้นับคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับไป

ใช้ในการค านวณตามมาตรา 91 ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ด าเนินการให้มีการรับสมัครผูส้มัครรับเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเดิม

ทุกรายไม่มีสิทธสิมัครรับเลอืกตั้งในการเลือกตั้งท่ีจะจัดขึ้นใหม่นั้น 

มาตรา 93  ในการเลือกตั้งท่ัวไป ถ้าต้องมีการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ในบาง

เขตหรือบางหน่วยเลือกตั้งก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งยัง

ไม่แล้วเสร็จหรอืยังไม่มีการประกาศผลการเลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้งไม่ว่าด้วย

เหตุใด การค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมืองพึงมี 

และจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองพึง

ได้รับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ใน 

 

 

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร 

 ในกรณีที่ผลการค านวณตามวรรคหนึ่งท าให้จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดลดลง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในล าดับท้ายตามล าดับพ้นจาก
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ต าแหน่ง 

มาตรา 94  ภายในหนึ่งปีหลังจากวันเลือกตั้งอันเป็นการเลือกตั้งท่ัวไปถ้าต้องมีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ในเขตเลือกตั้งใดขึ้นใหม่เพราะเหตุท่ีการ

เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ให้น าความในมาตรา 

93 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งท่ีว่างไม่ว่าด้วยเหตุใดภายหลัง

พ้นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป  มิให้มีผลกระทบกับการค านวณ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีตามมาตรา 91 

มาตรา 95  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

(1) มสีัญชาติไทย แตบุ่คคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว

ไมน่อ้ยกว่าห้าปี 

(2) มอีายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกต้ัง    (*เปลี่ยนแปลงใหม่ ดูดีๆ) 

(3) มชีื่ออยูใ่นทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวัน

เลือกต้ัง 

  ผู้มีสทิธิเลอืกตัง้ซึ่งอยู่นอกเขตเลอืกตัง้ท่ีตนมชีื่ออยูใ่นทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียน

บ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถิ่นท่ีอยู่นอก

ราชอาณาจักร จะขอลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง  ณ 

สถานท่ีและตามวันเวลา วิธีการ และเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ 

      ผู้มีสิทธิ เลือกตั้งซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมิได้แจ้งเหตุอันสมควรตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาจถูก

จ ากัดสิทธิบางประการตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 

 

 

มาตรา 96 บุคคลผู้มีลักษณะดงัต่อไปนี้ในวันเลือกต้ัง เปน็บุคคลต้องห้ามมิใหใ้ช้สทิธเิลือกต้ัง 

(1) เป็นภกิษุสามเณร นักพรต หรือนักบวช 

(2) อยูใ่นระหว่างถกูเพิกถอนสทิธิเลอืกตัง้ไมว่า่คดีนัน้จะถึงที่สดุแลว้หรือไม่ 

(3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

(4) วกิลจรติหรือจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ 

มาตรา 97 บุคคลผู้มีคณุสมบัตดิังต่อไปนี ้เป็นผู้มสีทิธสิมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร 

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด   (*โดยการเกิดเท่านัน้) 

(2) มีอายไุมต่่ ากวา่ยี่สิบห้าปีนับถึงวันเลอืกตัง้  
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(3) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลา

ติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไป

เพราะเหตุยุบสภา ระยะเวลาเก้าสิบวันดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน 

(4) ผู้สมัครรับเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ ต้องมลีักษณะอยา่งใดอย่างหนึ่งดังตอ่ไปน้ีด้วย 

  (ก) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้นในจังหวดัที่สมัครรับเลือกต้ังมาแล้วเป็นเวลาตดิตอ่กันไม่

นอ้ยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลอืกตัง้ 

  (ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวดัทีส่มัครรับเลือกต้ัง 

  (ค) เคยศึกษาในสถานศกึษาท่ีต้ังอยูใ่นจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ังเป็นเวลาติดต่อกันไม่

น้อยกว่าห้าปีการศกึษา 

   (ง) เคยรับราชการหรือปฏบัิติหนา้ที่ในหน่วยงานของรัฐ หรือเคยมชีื่ออยูใ่นทะเบียนบ้านใน

จังหวัดท่ีสมัครรับเลอืกตัง้ แล้วแต่กรณี เป็นเวลาตดิตอ่กันไม่นอ้ยกว่าหา้ป ี

มาตรา 98 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(1) ตดิยาเสพติดให้โทษ 

(2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจรติ 

(3) เป็นเจ้าของหรือผู้ถอืหุน้ในกิจการหนังสือพมิพห์รือสื่อมวลชนใด ๆ 

(4) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะตอ้งหา้มมิให้ใชส้ิทธิเลอืกตัง้ตามมาตรา 96 (1) (2) หรอื (4) 

(5) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ

สมัครรับเลอืกตัง้ 

(6) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 

(7) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ใน

ความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(8) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อ

หนา้ที่ หรอืถอืว่ากระท าการทุจรติหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(9) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

เพราะร่ ารวยผิดปกติหรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท า

ความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

 

 

 

 (10) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ

หรือต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย

ความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ี

กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืม

เงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต 
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น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือ

เจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิในความผิดฐานฟอกเงนิ 

(11) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดวา่กระท าการอันเป็นการทุจรติในการเลอืกตัง้ 

(12) เป็นขา้ราชการซึ่งมีต าแหนง่หรือเงินเดอืนประจ านอกจากข้าราชการการเมอืง 

(13) เป็นสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(14) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกิน

สองปี 

(15) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือ

เป็นเจ้าหนา้ที่อื่นของรัฐ 

(16) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระ 

(17) อยู่ในระหว่างตอ้งหา้มมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

(18) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา 144 หรือมาตรา 235 วรรคสาม 

มาตรา 99 อายุของสภาผู้แทนราษฎรมกี าหนดคราวละสี่ปนีับแต่วันเลือกต้ัง 

ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร จะมีการควบรวมพรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมไิด้ 

มาตรา 100 สมาชิกภาพของสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรเริ่มต้ังแต่วันเลือกต้ัง 

มาตรา 101 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิน้สุดลง เมื่อ 

(1) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรอืมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) พน้จากต าแหน่งตามมาตรา 93 

(5) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 97 

(6) มลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 

(7) กระท าการอันเป็นการตอ้งหา้มตามมาตรา 184 หรือมาตรา 185 

(8) ลาออกจากพรรคการเมอืงท่ีตนเป็นสมาชกิ 

 

 

 

 

 (9) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองท่ีตนเป็นสมาชิกตามมติของพรรค

การเมอืงน้ันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของท่ีประชุมร่วมของคณะกรรมการ

บริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีสังกัดพรรคการเมืองนั้น  ใน

กรณีเช่นนี้ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นมิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง

อื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีพรรคการเมืองมีมติให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่
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วันท่ีพ้นสามสิบวันดังกล่าว 

(10) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง แต่ในกรณีท่ีขาดจากการเป็นสมาชิก

ของพรรคการเมอืงเพราะมีค าสั่งยุบพรรคการเมืองท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นเป็น

สมาชิก และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่น

ได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีมีค าสั่งยุบพรรคการเมือง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าสิ้นสุด

สมาชิกภาพนับแตว่ันถัดจากวันท่ีครบก าหนดหกสิบวันน้ัน 

(11) พน้จากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา 144 หรือมาตรา 235 วรรคสาม 

(12) ขาดประชุมเกินจ านวนหนึ่งในสี่ของจ านวนวันประชุมในสมัยประชุมท่ีมี

ก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากประธานสภา

ผู้แทนราษฎร 

(13) ตอ้งค าพพิากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก แมจ้ะมกีารรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการ

ลงโทษในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรอืความผิดฐานหมิ่น

ประมาท 

มาตรา 102 

**45 วัน* 

 เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราพระราช

กฤษฎกีาให้มีการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในสี่

สิบห้าวันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ 

การเลือกตั้ งตามวรรคหนึ่ ง  ต้องเป็นวันเดียวกัน ท่ัวราชอาณาจักรตามที่

คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 103     พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจท่ีจะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการ

เลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหมเ่ป็นการเลอืกตัง้ท่ัวไป 

การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา และให้กระท าได้เพียงครั้ง

เดียวในเหตุการณ์เดียวกัน 

     ภายในห้าวันนับแต่ วั น ท่ีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ ง ใ ช้ บั งคั บ  ให้

คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศก าหนดวันเลือกต้ังทั่วไปในราชกิจจานุเบกษา 

ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันแต่ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกา

ดังกล่าวใชบั้งคับ วันเลือกต้ังนั้นต้องก าหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

 

 

 

มาตรา 104  ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้ง

ตามวันท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดตามมาตรา 102 หรือมาตรา 

103 คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้ แต่ต้องจัดให้มี

การเลือกต้ังภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีเหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง แต่เพื่อประโยชน์

ในการนับอายุตามมาตรา 75 (2) และมาตรา 97 (2) ให้นับถึงวันเลือกตั้งท่ีก าหนด
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ไวต้ามมาตรา 102 หรือมาตรา 103 แลว้แต่กรณ ี

มาตรา 105  เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราว

ออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรให้

ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ในกรณีท่ีเป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่ง

เขตเลือกตั้ง ให้ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่า ง เว้นแต่อายุของสภา

ผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันและให้น าความในมาตรา ๑๐๒ 

มาใชบั้งคับโดยอนุโลม 

 (๒) ในกรณีท่ี เป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้

ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศให้ผู้มชีื่ออยูใ่นล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของ

พรรคการเมอืงน้ันเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง 

โดยต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีต าแหน่งนั้นว่างลง 

หากไม่มีรายชื่อเหลืออยู่ ในบัญชี ท่ีจะเลื่อนขึ้นมาแทนต าแหน่งท่ีว่าง ให้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชรีายช่ือประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 

 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ เข้ามาแทนตาม (1) ให้เริ่มนับแต่วัน

เลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้

เข้ามาแทนตาม (2) ให้เร่ิมนับแต่วันถัดจากวันประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษา 

และให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนต าแหน่งท่ีว่างนั้น อยู่ในต าแหน่งได้

เพยีงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรท่ีเหลอือยู่ 

 การค านวณสัดส่วนคะแนนของพรรคการเมืองส าหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบบัญชรีายช่ือเมื่อมีการเลือกต้ังแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้เป็นไปตามมาตรา 94 

มาตรา 106 
*ประธานสภา

ผู้แทนราษฎร>> 
ผู้ลงนามรับสนอง

ฯแต่งตัง้ผู้น าฝ่าย

ค้านในสภา

ผู้แทนราษฎร 

 ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้วพระมหากษัตริย์จะทรง

แตง่ตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร

ที่มีจ านวนสมาชิกมากที่สุด และสมาชิกมิได้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีประธานสภา

ผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้น าฝ่ายค้านในสภา

ผู้แทนราษฎร 

 ในกรณีท่ีพรรคการเมอืงตามวรรคหนึ่ง มสีมาชิกเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก 

  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง

ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

 ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรย่อมพ้นจากต าแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติตามวรรค

หนึ่ง หรอืเมื่อมีเหตุตามมาตรา 118 (1) (2) (3) หรอื (4) ในกรณีเชน่นีพ้ระมหากษัตริย์

จะได้ทรงแตง่ตัง้ผู้น าฝ่ายคา้นในสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหนง่ท่ีว่าง 
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หมวด 7 รัฐสภา 

ส่วนที่  1 บทท่ัวไป 

รัฐสภา 

 ประธาน ส.ส. เป็นประธานรฐัสภา 

 ประธาน ส.ว. เป็นรองประธานรัฐสภา 

สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย (ส.ส.) 

จ านวน 500 คนอายุสภาฯ  4 ปนีับแตว่ันเลอืกตัง้ 

 เลอืกต้ังแบบแบ่งเขต จ านวน 350 คน 

 บัญชรีายช่ือพรรคการเมอืงจ านวน 150 คน 

ผู้จะสมัคร ส.ส.บัญชรีายช่ือและแบง่เขต คือ 

 มสีัญชาติไทยโดยการเกิด 

 อายุไมต่่ ากว่า 25 ปีนับถึงวันเลอืกตัง้ 

 เป็นสมาชกิพรรคการเมอืงติดต่อไม่น้อยกวา่ 

90 วันนับถึงวันเลอืกตัง้ 

  เวน้แต่กรณีเหตุยุบสภาให้ลดเหลอื 30 วัน 

และ ส.ส.แบ่งเขต (ในจังหวดัที่สมัคร) 

(1) มี ชื่ อ ในทะ เ บียน บ้านในจั งหวั ด ท่ีสมัค ร

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันสมัครรับ

เลอืกตัง้ 

(2) เกิดในจังหวัดท่ีสมัครรับเลอืกตัง้ 

(3) เคยศึกษาในสถานศึกษาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 

5 ปีการศกึษา 

(4) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยงาน

รัฐหรือเคยมีช่ือในทะเบียนบ้านในจังหวัดท่ี

สมัครรับเลือกตั้ งแล้วแต่กรณี เป็นเวลา

ตดิตอ่กันไม่น้อยกวา่ 5 ปี 

 

วุฒิสภา (ส.ว.) 

จ านวน 200 คน  5 ปีนับแต่วันประกาศผลการเลือก 

ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความ

เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์

ร่วมกัน หรือท างานหรือเคยท างานด้านต่างๆ ท่ี

หลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งใน

ลักษณะท่ีท าให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคน

สามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ ให้ด าเนินการตั้งแต่

ระดับอ าเภอระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อให้

สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้ แทนปวงชนชาวไทยใน

ระดับประเทศ ผู้สมัคร ส.ว.ได้ คือ  

 มสีัญชาติไทยโดยการเกิด 

 อายุไมต่่ ากว่า 40 ปีในวันสมัครรับเลอืกตัง้ 

 หมายเหตุ (วาระแรก/บทเฉพาะกาล) 5 ปีแรกของ

การใช้รัฐธรรมนูญ มวีุฒสิภา จ านวน 250 คน 

 

คณะรฐัมนตร ี

(1) นายกรัฐมนตรี 

- ได้จากบุคคลซึง่ ส.ส. เห็นชอบ ด ารงต าแหน่งรวมไม่

เกิน 8 ป ี

(2) รัฐมนตรีไม่เกิน 35 คน 

- อายุไมต่่ ากวา่ 35 ปี  

- ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

*(ม.158 วรรคสอง >>นายกรัฐมนตรตี้องแต่งแต่งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตาม

มาตรา 159 

(*มาตรา 272 ในระยะห้าปีแรก ให้วุฒิสภา+สภาผู้แทนราษฎร>ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ

บุคคลซึ่งสมควรได้รับแตง่ตัง้เป็นนายกรัฐมนตรี >>>ตอ้งกระท าโดยเปิดเผย และมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยูข่องท้ังสองสภา 
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 ส่วนที่ 3 วุฒิสภา 

มาตรา 107 
(200 คน ถ้า ใน

ข้ อ สอบมี ว า ร ะ

แ รกห รือ ในบท

เฉพาะกาล /หรือ

ประกาศใช้รธน.

ต้อง 250 คน) 

 

 วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสองร้อยคน ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของ

บุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์

ร่วมกัน หรือท างานหรือเคยท างานด้านต่าง ๆ ท่ีหลากหลายของสังคมโดยในการ

แบ่งกลุม่ตอ้งแบ่งในลักษณะท่ีท าให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถ

อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงได้ 

 การแบ่งกลุ่ม จ านวนกลุ่ม และคุณสมบัติของบุคคลในแต่ละกลุม่ การสมัครและ

รับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการเลอืกกันเอง การได้รับเลอืก จ านวนสมาชกิวุฒสิภาท่ี

จะพงึมจีากแต่ละกลุ่ม การขึ้นบัญชีส ารอง การเลื่อนบุคคลจากบัญชีส ารองขึ้นด ารง

ต าแหน่งแทน และมาตรการอื่นใดท่ีจ าเป็นเพื่อให้การเลือกกันเองเป็นไปโดยสุจริต

และเท่ียงธรรม ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการให้การเลือกดังกล่าวเป็นไป

โดยสุจริตและเท่ียงธรรม จะก าหนดมิให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่ ม

เดียวกัน หรือจะก าหนดให้มีการคัดกรองผู้สมัครรับเลือกด้วยวิธีการอื่นใดท่ีผู้สมัคร

รับเลอืกมสี่วนร่วมในการคัดกรองก็ได้ 

 การด าเนินการตามวรรคสอง ให้ด าเนินการตั้งแต่ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัดและ

ระดับประเทศ เพื่อให้สมาชกิวุฒสิภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ 

 ในกรณีท่ีต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีจ านวนไม่ครบตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าเพราะเหตุ

ต าแหน่งว่างลง หรือด้วยเหตุอื่นใดอันมิใช่เพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของ

วุฒิสภา และไม่มีรายชื่อบุคคลท่ีส ารองไว้เหลืออยู่ ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก

วุฒิสภาเท่าท่ีมีอยู่ แต่ในกรณีท่ีมีสมาชิกวุฒิสภาเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวน

สมาชิกวุฒิสภาท้ังหมดและอายุของวุฒิสภาเหลืออยู่เกินหนึ่งปี ให้ด าเนินการเลือก

สมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายในหกสิบวันนับแต่วันทีวุ่ฒิสภามสีมาชิกเหลืออยู่ไม่ถงึ

กึ่งหนึ่ง ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้ได้รับเลือกดังกล่าวอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของ

วุฒสิภาท่ีเหลอือยู ่

 การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และภายในห้าวันนับแต่

วันท่ีพระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดวันเร่ิม

ด าเนนิการเพื่อเลอืกไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผล

ใช้บังคับ การก าหนดดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้น าความใน

มาตรา 104 มาใชบั้งคับโดยอนุโลม 
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มาตรา 108 
 

 สมาชิกวุฒิสภาตอ้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังตอ่ไปน้ี 

ก. คุณสมบัติ 

(1) มสีัญชาติไทยโดยการเกิด 

(2) มอีายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก 

(3) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หรือท างานในดา้นท่ีสมัครไม่น้อยกว่าสิบ

ปีหรือเป็นผู้มีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการได้มาซึ่งสมาชกิวุฒสิภา 

(4) เกิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ท างาน หรือมีความเกี่ยวพันกับพื้นท่ีท่ีสมัครตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ได้มาซึ่งสมาชกิวุฒสิภา 

ข. ลักษณะตอ้งหา้ม 

(1) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 98 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(7) (8) (9) (10) (11) (15) (16) (17) หรือ (18) 

(2) เป็นขา้ราชการ 

(3) เป็นหรือเคยเป็นสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรมาแล้วไมน่อ้ยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลอืก 

(4) เป็นสมาชกิพรรคการเมอืง 

(5) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง เว้นแต่ได้พ้นจากการด ารง

ต าแหนง่ในพรรคการเมอืงมาแล้วไม่น้อยกวา่ห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลอืก 

(6) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เวน้แต่ได้พน้จากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับ

ถึงวันสมัครรับเลอืก 

(7) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็น

สมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกวา่ห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลอืก 

(8) เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิก

วุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือก

เป็นสมาชกิวุฒสิภาในคราวเดียวกัน หรือผู้ด ารงต าแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญหรือในองค์กร

อสิระ 

(9) เคยด ารงต าแหน่งสมาชกิวุฒสิภาตามรัฐธรรมนูญน้ี 

มาตรา 109  อายุของวุฒสิภามกี าหนดคราวละห้าปีนับแต่วันประกาศผลการเลือก 

 สมาชิกภาพของสมาชกิวุฒสิภาเร่ิมตัง้แตว่ันท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผล

การเลอืก 

 เมื่ออายุของวุฒสิภาสิ้นสุดลง ให้สมาชกิวุฒสิภาอยูใ่นต าแหนง่เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป

จนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่ 
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มาตรา 110  เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใหม่ตามมาตรา 107 

วรรคห้า 

มาตรา 111  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิน้สุดลง เมื่อ 

(1) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒสิภา 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคุณสมบัตหิรือมลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา 108 

(5) ขาดประชุมเกินจ านวนหนึ่งในสี่ของจ านวนวันประชุมในสมัยประชุมท่ีมีก าหนดเวลาไม่

นอ้ยกว่าหนึ่งร้อยย่ีสบิวันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒสิภา 

(6) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการ

ลงโทษในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่น

ประมาท 

(7) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 113 หรือกระท าการอันต้องห้ามตาม มาตรา 184 

หรือมาตรา  185 

(8) พ้นจากต าแหนง่เพราะเหตุตามมาตรา 144 หรือมาตรา 235 วรรคสาม 

มาตรา 130 
(มี 10 ฉบับ) 

จ าดี ๆ  เ ผ่ือออก

ข้อสอบ 

 ให้มพีระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังตอ่ไปน้ี 

(1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการได้มาซึ่งสมาชกิวุฒสิภา 

(3) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(4) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง 

(5) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(6) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(7) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงินแผ่นดิน 

(8) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

(9) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมอืง 

(10) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

มาตรา 131 
*เคยออกสอบ* 

 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได้ก็แต่โดย 

(1) คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระท่ี

เกี่ยวข้อง 

(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกท้ังหมด

เท่าท่ีมีอยูข่องสภาผู้แทนราษฎร 
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มาตรา 132 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ นอกจากที่บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ ให้กระท า

เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ 

(1) การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้เสนอต่อรัฐสภาและให้รัฐสภา

ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน

เวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน โดยการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม ต้องมคีะแนนเสียง

เห็นชอบด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา ถ้าท่ี

ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า

รัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างท่ีเสนอตามมาตรา 131 

(2) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีรัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ ให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปยังศาลฎีกา ศาล

รัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเห็น ในกรณีท่ีศาลฎีกา ศาล

รัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระท่ีเกี่ยวข้อง ไม่มีข้อทักท้วงภายในสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับ

ร่างดังกล่าว ให้รัฐสภาด าเนินการต่อไป 

(3) ในกรณีท่ีศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง  เห็นว่าร่าง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีรัฐสภาให้ความเห็นชอบมีข้อความใดขัดหรือ

แย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญได้ ให้เสนอความเห็นไปยังรัฐสภา และให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อ

พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นดังกล่าว ในการนี้ ให้

รัฐสภามีอ านาจแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กร

อสิระ ตามท่ีเห็นสมควรได้ และเมื่อด าเนนิการเสร็จแล้วให้รัฐสภาด าเนินการต่อไป 

 

มาตรา 133 
( * ( 3 )  เ คยออก

สอบ) 

 ร่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน และจะเสนอได้ก็แต่โดย 

(1) คณะรัฐมนตรี 

(2) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน 

*(3) ผู้มีสทิธิเลอืกตัง้จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด 

3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด 5 หน้าท่ีของรัฐ ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่า

ด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

ในกรณีท่ีร่างพระราชบัญญัติซึ่งมีผู้เสนอตาม (2) หรอื (3) เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยว

ด้วยการเงิน จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีค ารับรองของนายกรัฐมนตรี 
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มาตรา 134 
 

 ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความถึง ร่างพระราชบัญญัติว่า

ด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) การตัง้ขึน้ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับ

ภาษีหรืออากร 

(2) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของ

แผ่นดนิ 

(3) การกู้เงิน การค้ าประกัน การใช้เงินกู้ หรือการด าเนนิการท่ีผูกพันทรัพย์สนิของรัฐ 

(4) เงินตรา 

  ในกรณีท่ีเป็นท่ีสงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 

ให้เป็นอ านาจของท่ีประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธาน

คณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัย 

   ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณากรณีตามวรรค

สอง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณีดังกล่าว 

   มตขิองท่ีประชุมร่วมกันตามวรรคสอง ให้ใช้เสียงข้างมากเป็นประมาณ ถ้าคะแนนเสียง

เท่ากันใหป้ระธานสภาผู้แทนราษฎรออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา 135  ร่างพระราชบัญญัติใดที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้

เสนอและในชั้นรับหลักการไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน แต่สภา

ผู้แทนราษฎรได้แก้ไขเพิ่มเติมและประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นเองหรือมี

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทักทว้งตอ่ประธานสภาผู้แทนราษฎรวา่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้น

ท าให้มีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ให้ประธานสภา

ผู้แทนราษฎรสั่งระงับการพิจาณาไว้ก่อน เพื่อด าเนินการต่อไปตามมาตรา 134 

วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่  

 ในกรณีท่ีท่ีประชุมร่วมกันตามวรรคหนึ่งวินิจฉัยว่า การแก้ไขเพิ่มเติมท าให้ร่าง

พระราชบัญญัตินั้นมีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  ให้

ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นไปให้นายกรัฐมนตรีรับรอง 

ถ้านายกรัฐมนตรีไม่ให้ค ารับรอง ให้สภาผู้แทนราษฎรด าเนินการแก้ไขเพื่อมิให้

ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 

มาตรา 136  เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติและลงมติเห็นชอบแล้ว 

ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา วุฒิสภาต้องพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอมานัน้ให้เสร็จภายในหกสิบวัน แต่ถ้าร่างพระราชบัญญัติ

นัน้เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสามสิบ

วัน ท้ังน้ี เวน้แต่วุฒสิภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกิน

สามสิบวัน ก าหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม และให้เร่ิมนับแต่วันท่ีร่าง

พระราชบัญญัติน้ันมาถึงวุฒิสภา 
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  ระยะเวลาในวรรคหนึ่ง ไม่ให้นับรวมระยะเวลาท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล

รัฐธรรมนูญตามมาตรา 139 

 ถ้าวุฒสิภาพจิารณารา่งพระราชบัญญัติไม่เสร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งให้

ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น 

 ในกรณีท่ีสภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินไปยังวุฒิสภา

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งให้วุฒิสภาทราบและให้ถือเป็นเด็ดขาด หากมิได้

แจ้ง ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย

การเงิน 

มาตรา 140  การจ่ายเงินแผ่นดิน จะกระท าได้เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วย

งบประมาณรายจา่ย กฎหมายวา่ด้วยวธีิการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการ

โอนงบประมาณ กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง หรือกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการ

คลังของรัฐเว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนจะจ่ายไปก่อนก็ได้  แต่ต้องเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ ในกรณีเช่นว่านี้ ต้องตั้งงบประมาณ

รายจ่ายชดใช้ในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายหรือพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณถัดไป 

มาตรา 141 
(*เคยออกสอบ) 

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ให้ใช้

กฎหมายวา่ด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน 

 รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ีโดยอิสระของรัฐสภา ศาล 

องคก์รอิสระ และองคก์รอัยการ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วย

วินัยการเงินการคลังของรัฐ ในกรณีท่ีเห็นว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรอาจไม่

เพยีงพอต่อการปฏบัิตหินา้ที่ รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการจะยื่นค า

ขอแปรญัตตติ่อคณะกรรมาธิการโดยตรงก็ได้ 

มาตรา 142 
(*เคยออกข้อสอบ

จ าดีๆ) 

 ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ต้องแสดง

แหล่งที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจาก

การจ่ายเงิน และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ ท้ังนี้ 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

มาตรา 143 
( 1 05  วั น  * เคย

ออกสอบ) 

 ร่ า งพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณร่ า ง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอน

งบประมาณรายจา่ยสภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อย

ห้าวันนับแตว่ันท่ีร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร 

 ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพจิารณารา่งพระราชบัญญัตินั้นไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา

ตามวรรคหนึ่ง ให้ถอืว่าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติน้ัน 
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 และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตอ่วุฒสิภาเพื่อพิจารณา 

 ในการพจิารณาของวุฒิสภา วุฒสิภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไมใ่ห้ความเห็นชอบ

ภายในยี่สิบวันนับแตว่ันท่ีร่างพระราชบัญญัติน้ันมาถึงวุฒิสภา โดยจะแก้ไขเพิ่มเติม

ใด ๆ มิ ได้ถ้ าพ้นก าหนดเวลาดั งกล่ าว  ให้ ถือว่ าวุฒิสภา เห็นชอบกับ ร่า ง

พระราชบัญญัติน้ันในกรณีเชน่นีแ้ละในกรณีท่ีวุฒสิภาให้ความเห็นชอบ ให้ด าเนินการ

ตอ่ไปตามมาตรา 81 

 ถ้าวุฒสิภาไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้น าความในมาตรา 138 

วรรคสอง มาใชบั้งคับโดยอนุโลม โดยให้สภาผู้แทนราษฎรยกขึน้พิจารณาใหม่ได้ทันที 

 ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม มิให้นับรวมระยะเวลาท่ีศาลรัฐธรรมนูญ

พจิารณาตามมาตรา 144 วรรคสาม 

มาตรา 144  ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอน

งบประมาณรายจ่าย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข

เพิ่มเติมรายการหรือจ านวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอน

รายจ่ายซึ่งมใิชร่ายจ่ายตามข้อผูกพันอยา่งใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

       (1) เงนิสง่ใชต้น้เงินกู้ 

       (2) ดอกเบ้ียเงินกู้ 

        (3) เงนิท่ีก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 

 ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ การเสนอการ

แปรญัตติหรือการกระท าด้วยประการใด ๆ ท่ีมีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้

งบประมาณรายจา่ย จะกระท ามไิด้ 

 ในกรณีท่ีสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน

สิบของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภา เห็นว่ามีการกระท าท่ีฝ่าฝืน

บทบัญญัติตามวรรคสอง ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และ

ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับ

ความเห็นดังกล่าว ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระท าท่ีฝ่าฝืน

บทบัญญัติตามวรรคสอง ให้การเสนอ การแปรญัตต ิหรอืการกระท าดังกล่าวเป็นอัน

สิ้นผล ถ้าผู้กระท าการดังกล่าวเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให้

ผู้กระท าการน้ันสิน้สุดสมาชกิภาพนับแตว่ันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย และให้เพกิ

ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น แต่ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระท าการหรือ

อนุมัติ ให้กระท าการหรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้วแต่มิ ได้สั่ งยับยั้ ง  ให้

คณะรัฐมนตรีพ้นจากต าแหนง่ท้ังคณะ นับแตว่ันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย และ 
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 ให้เพกิถอนสทิธิสมัครรับเลอืกตัง้ของรัฐมนตรีท่ีพ้นจากต าแหน่งนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า

ตนมไิด้อยูใ่นท่ีประชุมในขณะที่มมีตแิละให้ผู้กระท าการดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้เงินนั้นคืน

พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจัดท าโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรู้

ว่ามีการด าเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถ้าได้

บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือหรือมีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติทราบ ให้พ้นจากความรับผิด 

 การเรียกเงินคืนตามวรรคสามหรือวรรคสี่ ให้กระท าได้ภายในยี่สิบปีนับแต่วันท่ีมี

การจัดสรรงบประมาณนั้น 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้รับแจ้งตาม

วรรคสี่ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการ

สอบสวนเป็นทางลับโดยพลัน หากเห็นว่ากรณีมีมูล ให้เสนอความเห็นต่อศาล

รัฐธรรมนูญเพื่อด าเนินการต่อไปตามวรรคสาม และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและศาลรัฐธรรมนูญ

หรือบุคคลใดจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งมไิด้ 

มาตรา 145  ร่างพระราชบัญญัติท่ีได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้

ห้าวันนับแต่วันท่ีได้ รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา  ถ้าไม่มีกรณีต้อง

ด าเนินการตามมาตรา 148 ให้น าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในยี่สิบวัน

นับแตว่ันพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว 

มาตรา 146  ร่างพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทาน

คืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา  รัฐสภา

จะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของท้ัง

สองสภาแล้ว  ให้นายกรัฐมนตรีน าร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้า

ทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธย

พระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ให้นายกรัฐมนตรีน าพระราชบัญญัตินั้น

ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ใช้ บั งคับ เ ป็นกฎหมายได้ เสมือนหนึ่ งว่ า

พระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภไิธยแล้ว 

มาตรา 147  ในกรณีท่ีอายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร 

ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างพระราชบัญญัติท่ีรัฐสภายังมิได้ให้ความ

เห็นชอบ หรือท่ีรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วแต่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบ

ด้วย หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมไิด้พระราชทานคืนมาให้เป็นอันตกไป 
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  บรรดาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างพระราชบัญญัติท่ีรัฐสภายังมิได้ให้

ความเห็นชอบที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง ถ้าคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการ

เลือกตั้งท่ัวไปร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา 

แล้วแต่กรณี  พิจารณาต่อไป ถ้ารัฐสภาเห็นชอบด้วยก็ให้รัฐสภา  สภา

ผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไปได้ แต่คณะรัฐมนตรีต้อง

ร้องขอภายในหกสิบวันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาคร้ังแรกภายหลังการเลือกตั้ง

ท่ัวไป 

มาตรา 148  ก่อนท่ีนายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อ

พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภไิธยตามมาตรา 81 

     (๑) หากสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา หรือสมาชิกของท้ังสองสภารวมกัน

มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของท้ังสองสภา 

เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้น

โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภา

ผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่ง

สภาท่ีได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และ

แจ้งให้นายกรัฐมนตรทีราบโดยไม่ชักช้า 

     (2) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็น

เช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและ

ประธานวุฒสิภาทราบโดยไม่ชักชา้ 

 ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะน าร่าง

พระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรง

ลงพระปรมาภไิธยมไิด้ 

 ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  และ

ข้อความดังกล่าวเป็นสาระส าคัญให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

 ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญแต่มิใช่กรณีตามวรรคสาม ให้ข้อความท่ีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้น

เป็นอันตกไป และให้นายกรัฐมนตรดี าเนินการต่อไปตามมาตรา 81 

มาตรา 149  ให้น าความในมาตรา 148 มาใช้บังคับแก่ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาท่ีสภา

ผู้แทนราษฎร วุฒิสภาหรือรัฐสภาแล้วแต่กรณี ให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนน าไป

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาดว้ยโดยอนุโลม 
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มาตรา 150  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเร่ืองใด

เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีโดยจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ ตามข้อบังคับการ

ประชุมแห่งสภานั้นๆ ซึ่งอย่างน้อยต้องก าหนดให้มีการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาโดยไม่

ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ไวด้้วย 

 รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเร่ืองนั้นยังไม่ควร

เปิดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนส์ าคัญของแผ่นดนิ 

มาตรา 151  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกท้ังหมด

เท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป

เพื่อลงมตไิม่ไว้วางใจรัฐมนตรเีป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ 

 เมื่อได้มกีารเสนอญัตตติามวรรคหนึ่งแลว้ จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรมิได้  เว้น

แตจ่ะมีการถอนญัตตหิรือการลงมติน้ันไมไ่ด้คะแนนเสียงตามวรรคสี่ 

 เมื่อการอภปิรายท่ัวไปสิ้นสิ้นสุดลง โดยมิใช่ด้วยมติให้ผ่านระเบียบวาระเปิดอภิปราย

นัน้ไปให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ การลงมติในกรณีเช่นว่านี้มิ

ให้กระท าในวันเดียวกับวันท่ีการอภิปรายสิ้นสุดลง 

 มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมี

อยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 

 รัฐมนตรีคนใดพ้นจากต าแหน่งเดิมแต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีในต าแหน่งอื่นภาย

หลังจากวันท่ีสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อตามวรรคหนึ่ง หรือพ้นจากต าแหน่งเดิมไม่เกิน

เก้าสิบวันก่อนท่ีสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อตามวรรคหนึ่ง แต่ยังคงเป็นรัฐมนตรี

ในต าแหนง่อื่น ให้รัฐมนตรีคนนัน้ยังคงตอ้งถูกอภิปรายเพื่อลงมตไิมไ่วว้างใจต่อไป 

  

มาตรา 152  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกท้ังหมด

เท่าท่ีมีอยูข่องสภาผู้แทนราษฎร จะเข้าชื่อกันเพื่อเสนอญัตตขิอเปิดอภปิรายท่ัวไปเพื่อ

ซักถามข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไมม่กีารลงมติก็ได้ 

มาตรา 154  การเสนอญัตตขิอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 151 มาตรา 152 หรอืมาตรา 153 

แลว้แต่กรณี ให้กระท าได้ปีละหนึ่งครั้ง 

 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การเปิดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรา 151 ท่ีสิ้นสุดลง

ด้วยมตใิห้ผ่านระเบียบวาระเปิดอภปิรายท่ัวไป 

มาตรา 155  ในกรณีที่มีปัญหาส าคัญเกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยหรือเศรษฐกิจของประเทศ

สมควรท่ีจะปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ผู้น าฝ่ายค้านใน

สภาผู้แทนราษฎรจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภา ขอให้มีการเปิดอภิปรายท่ัวไปในท่ี

ประชุมรัฐสภาก็ได้ ในกรณีนี้ ประธานรัฐสภาต้องด าเนินการให้มีการประชุมภายใน

สิบห้าวันนับแตว่ันท่ีได้รับการแจ้ง แต่รัฐสภาจะลงมตใินปัญหาที่อภิปรายมิได้ 

 การประชุมตามวรรคหนึ่งให้ประชุมลับ และคณะรัฐมนตรีมีหน้าท่ีต้องเข้าร่วมประชุม

ด้วย 
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 ส่วนที่ ๕ การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 

มาตรา 156 
(*16 เรื่อง) 

 ในกรณีต่อไปนี้ ให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน 

(1) การให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา 17 

(2) การปฏญิาณตนของผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาตามมาตรา 19 

(3) การรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระ

พุทธศักราช 2467 ตามมาตรา 20 

(4) การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา 21 

(5) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตามมาตรา 121 

6) การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา 122 

(7) การพจิารณารา่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 132 

(8) การปรึกษารา่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติใหม่ตาม

มาตรา 146 

(9) การพจิารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 147 

(10) การเปิดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรา 155 และมาตรา ๑๖๕ 

(11) การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา 157 

(12) การแถลงนโยบายตามมาตรา 162 

(13) การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา 177 

(14) การรับฟังค าชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 

(15) การแก้ไขเพิ่มเตมิรัฐธรรมนูญตามมาตรา 256 

(16) กรณีอื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 157  ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ใชข้้อบังคับการประชุมรัฐสภา ในระหว่างท่ียังไม่มี

ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ให้ใชข้้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลมไป

พลางก่อน 

 ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ให้น าบทท่ีใช้แก่สภาท้ังสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เวน้แต่ในเร่ืองการตัง้คณะกรรมาธิการ กรรมาธิการซึ่งต้ังจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่

ละสภาจะต้องมจี านวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจ านวนสมาชิกแตล่ะสภา              

 หมวด 8 คณะรัฐมนตรี 

มาตรา 158 
(*นายก+รมต.อื่นไม่

เกิน 35 คน) 

(หลักความรับผิดชอบ

กัน)  

(ประธานรัฐสภา รับ

ส น อ ง พ ร ะ บ ร ม ฯ 

นายกรัฐมนตรี 

*ออกข้อสอบ 

 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้า

คนประกอบกันเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าท่ีบริหารราชการแผ่นดินตามหลักความ

รับผดิชอบร่วมกัน 

 นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตาม

มาตรา 159 

 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง

นายกรัฐมนตรี 
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 นายกรัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ ท้ังนี้ ไม่ว่าจะเป็นการ

ด ารงต าแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างท่ีอยู่ปฏิบัติ

หน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากต าแหน่ง 

มาตรา 159 
 

 ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็น

นายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 160 

และเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อท่ีพรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ เฉพาะจาก

บัญชรีายช่ือของพรรคการเมอืงท่ีมีสมาชกิได้รับเลอืกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่

นอ้ยกว่าร้อยละหา้ของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าท่ีมีอยูข่องสภาผู้แทนราษฎร 

 การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวน

สมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยูข่องสภาผู้แทนราษฎร 

 มติของสภาผู้แทนราษฎรท่ีเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้อง

กระท าโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย และมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

สมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยูข่องสภาผู้แทนราษฎร 

มาตรา 160 
(*โดยการเกิด 

(ไม่ต่ ากว่า 35 ปี 

รัฐมนตรตี้อง 

(๑) มสีัญชาติไทยโดยการเกิด 

(๒) มอีายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปี 

(๓) ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

(4) มคีวามซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ 

(5) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง

ร้ายแรง 

(6) ไมม่ลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 

(7) ไม่เป็นผู้ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงท่ีสุด หรือมีการรอการลงโทษ 

เวน้แต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประ

(8) ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุกระท าการอันเป็นการต้องห้ามมาตรา 186 

หรือมาตรา 187 มาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้ง 

มาตรา 161  ก่อนเข้ารับหน้าท่ี รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยค า

ดังตอ่ไปน้ี 

 "ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะ

จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อ

ประโยชนข์องประเทศและประชาชน ทัง้จะรักษาไว้และปฏบัิตติามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยทุกประการ" 
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  ในกรณีท่ีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อนท่ีจะ

ถวายสัตย์ปฏิญาณ ให้คณะรัฐมนตรีนั้นด าเนินการตามมาตรา 162 วรรคสองได้ ใน

กรณีเช่นนี้ ให้คณะรัฐมนตรีตามมาตรา 168(1) พ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีนับแต่วันท่ี

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังกลา่ว 

มาตรา 162  คณะรัฐมนตรีท่ีจะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้อง

สอดคล้องกับหน้าท่ีของรัฐ แนวนโยบายและรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ และต้องชี้แจง

แหลง่ท่ีมาของรายได้ท่ีจะน ามาจ่ายในการด าเนินนโยบาย โดยไม่มีการลงมติความได้

วางใจ ท้ังน้ี ภายในสิบห้าวันนับแตว่ันท่ีเข้ารับหนา้ที่ 

 ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีท่ีส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วน 

ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีท่ี

เข้ารับหนา้ที่จะด าเนนิการไปพลางก่อนเพยีงเท่าท่ีจ าเป็นก็ได้ 

มาตรา 163   รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิเข้าประชุมและแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น ในท่ี

ประชุมสภาแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนใน

สภาผู้แทนราษฎรในกรณีท่ีรัฐมนตรีผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย  และให้

น าเอกสทิธ์ิท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 124 มาใชบั้งคับโดบอนุโลม 

มาตรา 164  ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการตามบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา และต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ดว้ย 

(1) ปฏิบัติหน้าท่ีและใช้อ านาจด้วยซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เปิดเผย และมีความ

รอบคอบ และระมัดระวังในการด าเนินกิจการต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

และประชาชนสว่นรวม 

(2) รักษาวนิัยในกิจการท่ีเกี่ยวกับเงินแผ่นดนิตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการ

คลังของรัฐอย่างเคร่งครัด 

(3) ยึดถอืและปฏิบัตติามหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

(4) สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรม ผาสุก และสามัคคี

ปรองดองกัน  

 รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในเร่ืองท่ีอยู่ในหน้าท่ีและอ านาจของตน 

รวมท้ังต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในการก าหนดนโยบายและการด าเนินการ

ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
มาตรา 165  ในกรณีท่ีมีปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินท่ีคณะรัฐมนตรี

เห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายท่ัวไปในท่ี

ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้  รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่

อภปิรายมิได้ 

มาตรา 166  ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร คณะรัฐมนตรีจะขอให้มีการออกเสียงประชามติในเร่ืองใด
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อันมใิชเ่ร่ืองท่ีขัดหรือแยง้ตอ่รัฐธรรมนูญหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคล

ใดก็ได้ ท้ังตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 167  รัฐมนตรีท้ังคณะพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 

(1) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิน้สุดลงตามมาตรา 170 

(2) อายุสภาผู้แทนราษฎรสิน้สุดลงหรือมกีารยุบสภาผู้แทนราษฎร 

(3)คณะรัฐมนตรีลาออก 

(4)พน้จากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา 144 

เมื่อรัฐมนตรีท้ังคณะพ้นจากต าแหน่งตาม (1) (3) หรือ (4) ให้ด าเนินการเพื่อให้มี

คณะรัฐมนตรีขึ้นใหมต่ามมาตรา 148 และมาตรา 159 

มาตรา 180  พระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหาร และฝ่ายพลเรือนต าแหน่ง

ปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเท่า และทรงให้พ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่กรณีท่ีพ้น

จากต าแหนง่เพราะความตาย เกษียน หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ 

มาตรา 181  ข้าราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและมิใช่ข้าราชการ

เมอืง จะเป็นข้าราชการการเมอืงหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงอ่ืนมไิด้ 

มาตรา 182  บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน 

ตอ้งมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ท่ีมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ในรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 183  เงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นขององคมนตรี ประธานและรอง

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภา

ผู้แทนราษฎร สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้ก าหนดโดยพระราช

กฤษฎีกา 

 บ าเหน็จบ านาญหรือประโยชน์หรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององคมนตรีซึ่งพ้น

จากต าแหนง่ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

 
หมวด 9 

การขัดกันแหง่ผลประโยชน์ 

มาตรา 184 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชกิวุฒสิภาตอ้ง 

(1) ไม่ด ารงต าแหน่งหรือหน้าท่ีใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือต าแหน่งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(2) ไมรั่บหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน 

หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ท้ังนี้ 

ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(3) ไมรั่บเงินหรือประโยชนใ์ดๆ จากหน่วยราชการ หนว่ยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษ นอกเหนือไปจากท่ี

หนว่ยราชการ หนว่ยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัตติอ่บุคคลอื่นๆ ในธุรกิจการงานปกติ 
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(4) ไม่กระท าการใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซงการใช้สิทธิหรือเสรีภาพ

ของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ มาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก

วุฒสิภารับเบ้ียหวัด บ าเหน็จ บ านาญ เงนิปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับ

ในกรณีท่ีสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภา

ผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา หรือกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดินท่ีเกี่ยวกับกิจการของสภา 

หรือกรรมการตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ 

ให้น า (2) และ (3) มาบังคับใช้แก่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่น

ซึ่งมิใชคู่่สมรสและบุตรของสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น ท่ีด าเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วม

ด าเนินการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาให้กระท าการตามมาตรานี้

ด้วย 

มาตรา 185 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาต้องไมใ่ชส้ถานะหรือต าแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระท าการใดๆ อันมลีักษณะท่ีเป็นการกา้วก่าย หรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง 

ของผู้อื่น หรอืของพรรคการเมอืง ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม ในเร่ืองดังตอ่ไปน้ี 

(1) การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินงานในหน้าท่ีประจ าของข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 

หนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการสว่นท้องถิ่น 

(2) กระท าการในลักษณะท่ีท าให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบในการจัดท า

โครงการใดๆ ของหนว่ยงานของรัฐ เวน้แต่เป็นการด าเนินการในกิจการของรัฐสภา 

(3) การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง เลื่อนเงินเดือนหรือการให้พ้นจากต าแหน่งของข้าราชการซึ่งมี

ต าแหนง่หรือเงินเดือนประจ าและมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของ

รัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการสว่นท้องถิ่น 

มาตรา 186 ให้น าความในมาตรา 184 มาใชบั้งคับแก่รัฐมนตรีดว้ยโดยอนุโลม เวน้แต่กรณีดังต่อไปนี้ 

(1) การด ารงต าแหน่งหรือการด าเนนิการท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีหรืออ านาจของรัฐมนตรี 

(2) การกระท าตามหน้าท่ีและอ านาจในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือตามนโยบายท่ีได้แถลงต่อรัฐสภา หรือ

ตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ

   นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีต้องไมใ่ชส้ถานะหรอืต าแหนง่กระท าการใดไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

อันเป็นการกา้วก่ายหรือแทรกแซงการปฏบัิตหินา้ที่ของเจ้าหนา้ที่ของรัฐเพื่อประโยชนข์องตนเอง ของผู้อื่น หรอืของ

พรรคการเมอืงโดยมิชอบตามท่ีก าหนดในมาตรฐานทางจริยธรรม 

มาตรา 187 รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่คงไว้ ซึ่งความเป็น

หุ้นส่วนหรือผู้ถอืหุน้ในห้างหุน้สว่นหรือบริษัทตอ่ไปตามจ านวนท่ีกฎหมายบัญญัติ และต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคล

ใด 

    ในกรณีท่ีรัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชนจ์ากกรณีตามวรรคหนึ่งตอ่ไป ให้แจง้ประธานกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และให้โอนหุ้นในห้างหุ้นส่วน

หรือบริษัทดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สนิเพื่อประโยชนข์องผู้อื่น ทัง้นี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

รัฐมนตรีจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามวรรคสองไม่ว่า

ในทางใดๆ มิได้ 
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     มาตรานีเ้ฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ให้ใช้บังคับแก่คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติ

ภาวะของรัฐมนตรี และการถือหุ้นของรัฐมนตรีท่ีอยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางใดๆ 

ด้วย 

บทท่ัวไป 

 

หมวด 10 ศาล ส่วนที่ 1 บททัว่ไป 

มาตรา 188 การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอ านาจของศาล ซึ่งต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย และในพระปรมาภไิธยพระมหากษัตริย์ 

ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ให้

เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคตท้ัิงปวง 

 มาตรา 189 บรรดาศาลท้ังหลายจะตั้งขึ้นได้แตโ่ดยพระราชบัญญัติ 

การตั้งศาลขึ้นใหม่หรือก าหนดวิธีพิจารณาเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือท่ีมีข้อหาฐานใดฐาน

หนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลที่มตีามกฎหมายส าหรับพจิารณาพิพากษาคดีนัน้ ๆ จะกระท ามิได้ 

มาตรา 190 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากต าแหน่ง แต่ในกรณี

ท่ีพ้นจากต าแหนง่เพราะความตาย เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ให้น าความกราบ

บังคมทูลเพื่อทรงทราบ  

มาตรา 191 ก่อนเข้ารับหน้าท่ี ผู้พิพากษาและตุลาการต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ ด้วย

ถ้อยค า ดังตอ่ไปน้ี 

“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดี ต่อ

พระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าท่ีในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยปราศจากอคติท้ังปวง เพื่อให้

เกิดความยุตธิรรมแก่ประชาชน และความสงบสุขแหง่ราชอาณาจักร ท้ังจะรักษาไวแ้ละปฏบัิตติาม ซึ่งการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายทุก

ประการ” 

มาตรา 192 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจระหว่างศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือ

ศาลทหาร ให้พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ประธาน

ศาลปกครองสูงสุด หัวหน้าส านักตุลาการทหาร และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกินสี่คนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ เป็น

กรรมการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับหน้าท่ีและอ านาจระหว่างศาลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ี

กฎหมายบัญญัต ิ

มาตรา 193 ให้แต่ละศาล ยกเว้นศาลทหาร มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการที่มีความเป็นอิสระ

ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น  โดยให้มีหัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่งเป็น

ผู้บังคับบัญชาขึน้ตรงตอ่ประธานของแตล่ะศาล ทัง้นี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 ให้ศาลยุติธรรมและศาลปกครองมีระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสม

ตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ

ส่วนที่ 2 ศาลยุติธรรม 
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มาตรา 194 ศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีท้ังปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

บัญญัตใิห้อยู่ในอ านาจของศาลอื่น 

การจัดตัง้ วิธีพิจารณาคดี และการด าเนนิงานของศาลยุตธิรรมให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการน้ัน 

มาตรา 195 ให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา โดยองค์คณะผู้พิพากษา

ประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่ง

เคยด ารงต าแหนง่ไมต่่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎกีา ซึ่งได้รับคัดเลอืกโดยท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาจ านวนไม่น้อยกว่าห้า

คนแต่ไม่เกินเก้าคนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้

ด ารงต าแหนง่ทางการเมอืง โดยให้เลอืกเป็นรายคดี 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหนง่ทางการเมอืงมีอ านาจพิจารณาพพิากษาคดีตามท่ีบัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญ 

วธีิพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหนง่ทางการเมอืง 

ค าพิพากษาของศาลฎกีาแผนกคดอาีญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง ให้อุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ศาล

ฎกีาได้ภายในสามสบิวันนับแตว่ันท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมอืงมีค าพพิากษา 

การวนิจิฉัยอุทธรณ์ของท่ีประชุมใหญ่ศาลฎกีาตามวรรคสี่ ให้ด าเนินการโดยองคค์ณะของศาลฎกีาซึ่ง

ประกอบด้วยผู้พพิากษาในศาลฎกีาซึ่งด ารงต าแหนง่ไมต่่ํากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎกีา หรือผู้พิพากษา

อาวุโสซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไมต่่ํากวา่ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎกีาซึ่งไมเ่คยพจิารณาคดีน้ันมาก่อน และได้รับ

คัดเลอืกโดยท่ีประชุมใหญ่ศาลฎกีาจ านวนเก้าคน โดยให้เลอืกเป็นรายคดี และเมื่อองค์คณะของศาลฎีกาดังกลา่ว

ได้วินิจฉัยแลว้ ให้ถอืว่าค าวินจิฉยัน้ันเป็นค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา 

ในกรณีท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมอืงมีค าพพิากษาใหผู้้ใดพ้นจากต าแหนง่ หรอื

ค าพิพากษานั้นมผีลใหผู้้ใดพ้นจากต าแหน่ง ไมว่า่จะมีการอุทธรณ์ตามวรรคสี่หรือไม ่ใหผู้้น้ันพน้จากต าแหน่งต้ังแต่

วันท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงมีค าพพิากษา 

หลักเกณฑ์และวธีิการอุทธรณ์ตามวรรคสี่ และการพจิารณาวนิจิฉัยอุทธรณ์ตามวรรคห้า ให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยวธีิพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมอืง 

มาตรา 196 การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับผู้พิพากษาศาลยุติธรรมต้องมีความเป็นอิสระ และด าเนินการโดย

คณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิรรม ซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง

เป็นขา้ราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตุลาการ บรรดาท่ีได้รับ

เลอืกจากข้าราชการตุลาการไมเ่กินสองคน ทัง้นี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ

ส่วนที่ 3 ศาลปกครอง 

มาตรา 197 ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อ านาจทาง

ปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการด าเนินกจิการทางปกครอง ท้ังน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น 

อ านาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระซึ่งเป็นการใช้อ านาจ

โดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององคก์รอิสระนั้น ๆ 

การจัดต้ํง วิธีพิจารณาคดี และการด าเนนิงานของศาลปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ 

49



 

 

 
 
 

ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

มาตรา 198 การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับตุลาการศาลปกครองต้องมีความเป็นอิสระ และ

ด าเนนิการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองซึ่งประกอบด้วยประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธาน และ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตุลาการในศาลปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการในศาล

ปกครองไมเ่กินสองคน บรรดาที่ได้รับเลอืกจากข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ทัง้นี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ส่วนท่ี 4 ศาลทหาร 

 

 
มาตรา 199 ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาท่ีผู้กระท าความผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอ านาจ

ศาลทหารและคดีอื่น ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการด าเนินงานของศาลทหาร 

ตลอดจนการแต่งต้ังและการให้ตุลาการศาลทหารพ้นจากต าแหนง่ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

หมวด 11 ศาลรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 200 ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ านวนเก้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง

แตง่ตัง้จากบุคคล ดังต่อไปน้ี 

(1) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่า

สามปี ซึ่งได้รับคัดเลอืกโดยท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนสามคน 

(2) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า

ห้าปี ซึ่งได้รับคัดเลอืกโดยท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสงูสุด จ านวนสองคน 

(3) ผู้ทรงคุณวุฒสิาขานิติศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์

ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นท่ีประจักษ์ 

จ านวนหนึ่งคน 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคย

ด ารงต าแหนง่ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทาง

วชิาการเป็นท่ีประจักษ ์จ านวนหนึ่งคน 

(5) ผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รับหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วน

ราชการท่ีเทียบเท่า หรือต าแหนง่ไมต่่ ากว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกวา่ห้าปี จ านวนสองคน 

ในกรณีไม่อาจเลือกผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาตาม (1) ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะเลือกบุคคลจากผู้

ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาในศาลฎีกามาแล้วไมน่อ้ยกว่าสามปีก็ได้ 

การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับถึงวันท่ีได้รับการคัดเลอืกหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา แล้วแต่กรณี 

ในกรณีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการสรรหาจะประกาศลดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง

ลงก็ได้ แตจ่ะลดลงเหลอืน้อยกวา่สองปีมไิด้ 

มาตรา 201 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตอ้งมีคุณสมบัตดิังตอ่ไปน้ีด้วย 

(1) มสีัญชาตไิทยโดยการเกิด 

(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่ถึงหกสิบแปดปีในวันท่ีได้รับการคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับการสรร

หา 

(3) ส าเร็จการศึกษาไมต่่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
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(4) มคีวามซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ 

(6) มสีุขภาพท่ีสามารถปฏิบัตหินา้ที่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรา 202 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องไมม่ลีักษณะต้องห้าม ดังตอ่ไปน้ี 

(1) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระใด 

(2) ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (17) หรือ (18) 

 

(3) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 

(4) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลอืกหรือสรรหา 

(5) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือก

หรือสรรหา 

(6) เป็นขา้ราชการซึ่งมตี าแหนง่หรือเงินเดอืนประจ า 

(7) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสว่นท้องถิ่น หรือกรรมการหรือท่ี

ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรอืรัฐวิสาหกิจ 

(8) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กรท่ีด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มา

แบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 

(9) เป็นผู้ประกอบวิชาชพีอิสระ 

(10) มพีฤตกิารณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏบัิตติามมาตรฐานทางจริยธรรมอยา่งรา้ยแรง 

มาตรา 203 เมื่อมีกรณีท่ีจะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เป็น

หนา้ที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย 

(1) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ 

(2) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น าฝ่ายคา้นในสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ 

(3) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ 

(4) บุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 201 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 

202 และไมเ่คยปฏบัิตหินา้ท่ํใด ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองคก์รอิสระ องคก์รละหน่ึงคน เป็นกรรมการ 

ในกรณีท่ีไม่มผีู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาตาม (2) หรือกรรมการสรรหาตาม (4) มีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุ

ใด ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าท่ีมีอยู่ 

ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหนว่ยธรุการของคณะกรรมการสรรหา 

ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล

รัฐธรรมนูญ 

ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัตขิองผู้สมัคร ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับการสรรหา ให้เป็นหน้าท่ีและ

อ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วนิจิฉัย ค าวินจิฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นท่ีสุด 

ในการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรรให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง มีความ

กล้าหาญในการปฏิบัติหน้าท่ี และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างท่ีดีของสังคม โดยนอกจากการประกาศ

51



 

 

 
 
 

ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

รับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาจากบุคคลท่ีมีความเหมาะสมท่ัวไปได้ด้วย แต่ต้องได้รับ

ความยนิยอมของบุคคลนั้น 

มาตรา 204 ผู้ได้รับการคัดเลอืกหรือสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากวุฒสิภาดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าท่ีมีอยูข่องวุฒสิภา 

ในกรณีท่ีวุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด ให้ด าเนินการสรรหาหรือ

คัดเลอืกบุคคลใหมแ่ทนผู้นัน้ แล้วเสนอตอ่วุฒสิภาเพื่อให้ความเห็นชอบตอ่ไป 

เมื่อผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว ให้เลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็น

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ แลว้แจ้งผลให้ประธานวุฒสิภาทราบ 

ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา 205 ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒสิภาให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยท่ียังมิได้พ้นจากต าแหน่ง

ตามมาตรา 202 (6) (7) หรือ (8) หรือยังประกอบวิชาชีพตาม (9) อยู่ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิก

ประกอบวิชาชีพตามมาตรา 202 (6) (7) (8) หรือ (9) แล้ว ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาท่ีประธานวุฒิสภา

ก าหนด ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนท่ีประธานวุฒิสภาจะน าความกราบบังคมทูลตามมาตรา 204 วรรคสี่ ในกรณีท่ีไม่

แสดงหลักฐานภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นัน้สละสิทธ์ิ และให้ด าเนินการคัดเลอืกหรือสรรหาใหม ่

มาตรา 206 ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 204 ถ้ามีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา

จ านวนไมน่อ้ยกว่าเจ็ดคน ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วแจ้งผล

ให้ประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ต้องรอให้มีผู้ได้รับความเห็นชอบครบเก้าคน และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

แตง่ตัง้แลว้ ให้ศาลรัฐธรรมนูญด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจต่อไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนัน้ ให้ถอืว่าศาล

รัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าท่ีมีอยู่ 

มาตรา 207 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมวีาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้

ด ารงต าแหนง่ได้เพยีงวาระเดียว 

มาตรา 208 นอกจากการพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 

(1) ขาดคุณสมบัตติามมาตรา 201 หรือมลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา 202 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) มอีายุครบเจ็ดสิบห้าปี 

(5) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้พ้นจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่เพราะเหตุฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ 

(6) พน้จากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา 235 วรรคสาม 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งลาออกจากต าแหนง่ ให้พ้นจากต าแหนง่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วย 

ในกรณีท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่ีพ้นจากต าแหน่ง

ปฏบัิตหินา้ที่ตอ่ไปจนกวาํจะมีการแต่งต้ังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่แทน 
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ในกรณีท่ีมีปัญหาว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดพ้นจากต าแหนง่ตาม (1) หรอื (3) หรอืไม่ ให้เป็นหน้าท่ีและ

อ านาจของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา 203 เป็นผู้วนิจิฉัย ค าวินจิฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นท่ีสุด 

การร้องขอ ผู้มีสทิธิร้องขอ การพจิารณา และการวนิจิฉัยตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

บัญญัติไวใํนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยวธีิพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 209 ในระหว่างท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและยังไม่มีการแต่งตั้งตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญแทนต าแหนง่ท่ีว่าง ให้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าท่ีเหลอือยูป่ฏบัิตหินา้ที่ตอ่ไปได้ 

มาตรา 210 ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าท่ีและอ านาจ ดังตอ่ไปน้ี 

(1) พจิารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย 

(2) พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าท่ีและอ านาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี 

หรือองค์กรอสิระ 

(3) หน้าท่ีและอ านาจอื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

การยื่นค ารอ้งและเงื่อนไขการยื่นค ารอ้ง การพจิารณาวินิจฉัย การท าค าวนิจิฉัย และการด าเนนิงานของศาล

รัฐธรรมนูญ นอกจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี

พจิารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

ให้น าความในมาตรา 188 มาตรา 190 มาตรา 191 และมาตรา 193 มาใช้บังคับแก่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยโดย

อนุโลม 

มาตรา 211 องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและในการท าค าวินิจฉัยต้อง

ประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าเจ็ดคน 

ค าวินจิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถอืเสียงข้างมาก เวน้แต่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว้เป็นอยา่งอื่น 

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับเร่ืองใดไว้พิจารณาแล้ว ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดจะปฏิเสธไม่วินิจฉัยโดยอ้างว่า

เร่ืองนัน้ไม่อยูใ่นอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญมิได้ 

ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และ

หนว่ยงานของรัฐ 

มาตรา 212 ในการท่ีศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเอง หรือคู่ความโต้แย้ง

พร้อมด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นต้องด้วยมาตรา 5 และยังไม่มีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใน

ส่วนท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ในระหว่างนั้น ให้ศาล

ด าเนนิการพิจารณาตอ่ไปได้แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ช่ัวคราว จนกวา่จะมีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าค าโต้แย้งของคู่ความตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย 

ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรั่บเร่ืองดังกล่าวไว้พจิารณาก็ได้ 

ค าวินจิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใชไ้ด้ในคดีท้ังปวง แตไ่มก่ระทบตอ่ค าพพิากษาของศาลอันถึงท่ีสุดแล้ว เว้น

แตใ่นคดอีาญาให้ถอืว่าผู้ซึ่งเคยถูกศาลพพิากษาวา่กระท าความผิดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีศาลรัฐธรรมนูญ

วนิจิฉัยว่าไม่ชอบด้วยมาตรา 5นั้น เป็นผู้ไม่เคยกระท าความผิดดังกล่าว หรือถ้าผู้นั้นยังรับโทษอยู่ก็ให้ปล่อยตัวไป 

แตท้ั่งนีไ้มก่่อให้เกิดสทิธิท่ีจะเรียกรอ้งคา่ชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ 
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มาตรา 213 บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาล

รัฐธรรมนูญเพื่อมีค าวินิจฉัยวา่การกระท านั้นขัดหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  

มาตรา 214 ในกรณีท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องหยุดปฏบัิตหินา้ที่ตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม และมตีุลา

การศาลรัฐธรรมนูญเหลอือยูไ่มถ่ึงเจ็ดคน ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งต้ังบุคคล

ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท าหน้าท่ีเป็นตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญเป็นการชั่วคราวให้ครบเก้าคน โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งท าหน้าท่ีในฐานะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้

จนกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่ีตนท าหน้าท่ีแทนจะปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง

แทน 

ส่วนที่ 1 บททั่วไป 

มาตรา 215 องค์กรอิสระเป็นองค์กรท่ีจัดตั้งขึ้นให้มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้เป็นไปตาม

รัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

การปฏิบัติหน้าท่ีและการใช้อ านาจขององค์กรอิสระต้องเป็นไปโดยสุจริต เท่ียงธรรม กล้าหาญ และ

ปราศจากอคตท้ัิงปวงในการใชดุ้ลพนิจิ 

มาตรา 216 นอกจากคุณสมบัตแิละลักษณะตอ้งหา้มตามท่ีบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในส่วนท่ีว่าด้วยองค์กร

อิสระแต่ละองค์กรแล้ว ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามท่ัวไปดังต่อไปนี้

ด้วย 

(1) มอีายุไม่ตํ่ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกนิเจ็ดสิบปี 

(2) มคีุณสมบัตติามมาตรา 201 (1) (3) (4) และ (5) 

(๓) ไมม่ลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา 202 

มาตรา 217 เมื่อมีกรณีท่ีจะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ

นอกจากคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหง่ชาติ ให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา 203 

ท่ีจะด าเนินการสรรหา เว้นแต่กรรมการสรรหาตามมาตรา 203 (4) ให้ประกอบด้วยบุคคลซึ่งแต่งตั้งโดยศาล

รัฐธรรมนูญและองคก์รอสิระที่มใิชอ่งคก์รอิสระที่ตอ้งมีการสรรหา 

ให้น าความในมาตรา 203 มาตรา 204 มาตรา 205 และมาตรา 206 มาใช้บังคับแก่การสรรหาตามวรรค

หนึ่งโดยอนุโลม 

มาตรา 218 นอกจากการพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ ผู้ด ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามท่ัวไปตามมาตรา 216 หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม

เฉพาะตามมาตรา 222 มาตรา 228 มาตรา 232 มาตรา 238 หรือตามมาตรา 246 วรรคสอง และตามกฎหมายท่ี

ตราขึ้นตามมาตรา 246 วรรคสี่ แล้วแตก่รณี 

ให้น าความในมาตรา 208 วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า และมาตรา 209 มาใชบั้งคับแก่การพ้น

จากต าแหนง่ของผู้ด ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระโดยอนุโลม 
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ในกรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต้องหยุดปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา 235 วรรคสาม ถ้ามีจ านวน

เหลอือยูไ่มถ่ึงกึ่งหน่ึง ให้น าความในมาตรา 214 มาใชบั้งคับโดยอนุโลม 

มาตรา 219 ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองคก์รอิสระร่วมกันก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ตุลา

การศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมท้ังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงาน

ธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วให้ใช้บังคับได้ ท้ังนี้ 

มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลา่วตอ้งครอบคลุมถึงการรักษาเกียรตภิูมิและผลประโยชนข์องชาต ิและต้องระบุให้ชัด

แจ้งดว้ยวา่การฝ่าฝืนหรือไมป่ฏบัิตติามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะรา้ยแรง 

ในการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้รับฟังความคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 

และคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย และเมื่อประกาศใช้บังคับแล้วให้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก

วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีด้วย แต่ไม่ห้ามสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีท่ีจะก าหนดจริยธรรม

เพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ีของตน แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง 

และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 220 ให้องค์กรอิสระแต่ละแห่ง นอกจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  มีหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบงานธุรการ ด าเนินการ และอ านวยความสะดวก เพื่อให้องค์กรอิสระบรรลุภารกิจและหน้าท่ีตามท่ี

ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และเป็นไปตามมติหรือแนวทางท่ีองค์กรอิสระก าหนด โดยให้มีหัวหน้า

หน่วยงานคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้งโดยความเห็นชอบขององค์กรอิสระแต่ละองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของ

หนว่ยงานนัน้ รับผิดชอบขึน้ตรงตอ่องค์กรอสิระ ท้ังน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 221 ในการปฏบัิตหินา้ที่ ให้องคก์รอิสระรว่มมือและชว่ยเหลอืกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติ

หน้าท่ีของแต่ละองค์กร และถ้าองค์กรอิสระใดเห็นว่ามีผู้กระท าการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าท่ีและ

อ านาจขององค์กรอสิระอื่น ให้แจง้องคก์รอิสระนั้นทราบเพื่อด าเนนิการตามหนา้ที่และอ านาจต่อไป 

ส่วนที่ 2 คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

มาตรา 222 คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง

แตง่ตัง้ตามค าแนะน าของวุฒสิภา จากบุคคลดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ท่ีจะยังประโยชน์แก่การบริหารและจัดการการ

เลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ ซึ่งได้รับการสรรหาจาก

คณะกรรมการสรรหา จ านวนห้าคน 

(2) ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ และ

เคยด ารงต าแหน่งไม่ตํ่ากว่าอธิบดีผู้พิพากษา หรือต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีอัยการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 

ซึ่งได้รับการคัดเลอืกจากท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนสองคน 

ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งตาม (1) ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 232 (2) (3) (4) 

(5) (6) หรอื (7) หรอืเป็นผู้ท างานหรือเคยท างานในภาคประชาสังคมมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปี ท้ังนี้ ตามท่ี

คณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนดมาตรา ๒๒๓ 

กรรมการการเลอืกตัง้มวีาระการด ารงต าแหนง่เจ็ดปนีับแตว่ันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแตง่ตัง้ และให้ด ารงต าแหนง่ได้

เพยีงวาระเดียว 

55



 

 

 
 
 

ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

ในระหว่างท่ีกรรมการการเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการการ

เลอืกตัง้แทนต าแหนง่ท่ีว่าง ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้เท่าท่ีเหลอือยูป่ฏบัิตหินา้ที่ตอ่ไปได้ แต่ถ้ามีกรรมการการ

เลอืกตัง้เหลอือยูไ่มถ่ึงสี่คนให้กระท าไดแํตเ่ฉพาะการท่ีจ าเป็นอันไม่อาจหลกีเล่ียงได้ 

มาตรา 224 ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังมหีน้าที่และอํานาจ ดังตอ่ไปน้ี 

(1) จัดหรือด าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การ

เลอืกตัง้สมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามต ิ

(2) ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกตาม (1) ให้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และควบคุมดูแล

การออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการนี้ ให้มีอ านาจสืบสวนหรือไต่สวนได้ตามท่ีจ าเป็น

หรือท่ีเห็นสมควร 

(3) เมื่อผลการสบืสวนหรือไตส่วนตาม (2) หรอืเมื่อพบเห็นการกระท าที่มเีหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้ง

หรือการเลือกตาม (1) มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือการออกเสียงประชามติเป็นไปโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย ให้มีอ านาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้งหรือการเลือก หรือการออกเสียง

ประชามติ และสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้ง เลือก หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย หรือทุก

หนว่ย 

(4) สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตาม (1) ไว้เป็นการ

ชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นกระท าการหรือรู้เห็นกับการกระท าของ

บุคคลอื่น ที่มลีักษณะเป็นการทุจรติ หรือท าให้การเลอืกตัง้หรือการเลอืกมไิด้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม 

(5) ดูแลการด าเนนิงานของพรรคการเมอืงให้เป็นไปตามกฎหมาย 

(6) หนา้ที่และอ านาจอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

 

ในการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (2) คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให้กรรมการการเลือกตั้งแต่

ละคนด าเนินการ หรือมอบหมายให้คณะบุคคลด าเนินการภายใต้การก ากับของกรรมการการเลือกตั้งตาม

หลักเกณฑ์และวธีิการท่ีคณะกรรมการการเลอืกตัง้ก าหนดก็ได้ 

การใช้อ านาจตาม (3) ให้กรรมการการเลอืกตัง้แตล่ะคนซึ่งพบเห็นการกระท าความผิดมีอ านาจกระท าได้

ส าหรับหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งท่ีพบเห็นการกระท าความผิด ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ก าหนด 

มาตรา 225 ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือก  ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการ

เลือกต้ังหรือการเลือกนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้มี

การเลอืกตัง้หรือการเลอืกใหม่ในหนว่ยเลอืกตัง้หรือเขตเลือกตั้งนั้น ถ้าผู้กระท าการนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือ

ผู้สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณี หรือรู้เห็นกับการกระท าของบุคคลอื่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิ

สมัครรับเลอืกตัง้ของผู้นัน้ไว้เป็นการช่ัวคราวตามมาตรา 224 (4) 

ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นที่สุด 

มาตรา 226 เมื่อมีการด าเนินการตามมาตรา 225 หรือภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งหรือการ

เลอืกแล้ว มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกผู้ใดกระท าการทุจริตในการเลือกตั้ง
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หรือการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระท าของบุคคลอื่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่ง

เพกิถอนสทิธิสมัครรับเลอืกตัง้ หรือเพกิถอนสทิธิเลอืกตัง้ของผู้นัน้ 

การพิจารณาของศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้น าส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการการ

เลือกตั้งเป็นหลักในการพิจารณา และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมีอ านาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและ

พยานหลักฐานเพิ่มเตมิได้ 

ในกรณีท่ีศาลฎีกาพิพากษาว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งกระท าความผิดตามท่ีถูกร้อง ให้ศาลฎีกาสั่งเพิกถอน

สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลาสิบปี ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา แลว้แต่กรณี 

เมื่อศาลฎีกามีค าสั่งรับค าร้องไว้พิจารณาแล้ว ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก

วุฒิสภา ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าท่ีจนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระท าความผิด และเมื่อศาลฎีกามีค า

พพิากษาวา่ผู้น้ันกระท าความผิด ให้สมาชกิภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นสิ้นสุดลงนับ

แตว่ันท่ีหยุดปฏบัิตหินา้ที่ 

มิให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุดปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคสี่ เป็นจ านวนสมาชิก

ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยูข่องสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒสิภา แลว้แต่กรณี 

ให้น ามาตรานี้ไปใช้บังคับแก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม แต่ให้

อ านาจของศาลฎีกาเป็นอ านาจของศาลอุทธรณ์ และให้ค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด 

การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของท่ีประชุม

ใหญ่ของศาลฎีกาซึ่งต้องก าหนดให้ใชร้ะบบไตส่วนและให้ด าเนินการโดยรวดเร็ว 

มาตรา 227 ในระหว่างท่ีพระราชกฤษฎีกาให้มกีารเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการเลือก

สมาชิกวุฒิสภา หรือเมื่อประกาศให้มกีารออกเสียงประชามต ิมีผลใชบั้งคับ ห้ามมิให้จับคุมขัง หรือหมายเรียกตัว

กรรมการการเลือกตั้งไปสอบสวน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือในกรณีท่ีจับในขณะ

กระท าความผิด 

 

ในกรณีท่ีมีการจับกรรมการการเลอืกตัง้ในขณะกระท าความผิด หรือจับหรือคุมขังกรรมการการเลือกตั้ง

ในกรณีอื่น ให้รายงานต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน และให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งมี

อ านาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้ แต่ถ้าประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ถูกจับหรือคุมขัง ให้เป็นอ านาจของ

คณะกรรมการการเลอืกตัง้เท่าท่ีมีอยู่เป็นผู้ด าเนนิการ 

ส่วนที่ 3 ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

มาตรา 228 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจ านวนสามคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของ

วุฒสิภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าหรือ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่ากรมตามท่ีคณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนด โดยต้องด ารง
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ต าแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี จ านวนสองคน และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการด าเนินกิจการอันเป็น

สาธารณะมาแล้วไมน่อ้ยกว่ายี่สิบปี จ านวนหนึ่งคน 

มาตรา 229  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้

ด ารงต าแหนง่ได้เพยีงวาระเดียว 

มาตรา 230 ผู้ตรวจการแผ่นดนิมหีนา้ที่และอ านาจ ดังตอ่ไปน้ี 

(1) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ

ค าสั่ง หรือขั้นตอนการปฏบัิตงิานใด ๆ บรรดาท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือ

เป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ 

(2) แสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการไม่

ปฏบัิตติามกฎหมายหรือปฏบัิตนิอกเหนอืหน้าท่ีและอ านาจตามกฎหมายของหนว่ยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

เพื่อเสนอแนะตอ่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดอืดร้อนหรือความไมเ่ป็นธรรมนัน้ 

(3) เสนอตอ่คณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการท่ีหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏบัิตใิห้ถูกตอ้งครบถ้วนตามหมวด 5 

หนา้ที่ของรัฐ 

ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินตาม (1) หรือ 

(2) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อพิจารณาสั่งการตามท่ี

เห็นสมควรตอ่ไป 

ในการด าเนินการตาม (1) หรอื (2) หากเป็นกรณีท่ีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเร่ือง

ให้คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหง่ชาติด าเนนิการตอ่ไป 

มาตรา 231 ในการปฏบัิตหินา้ที่ตามมาตรา 230 ผู้ตรวจการแผ่นดนิอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

หรือศาลปกครองไดเํมื่อเห็นว่ามกีรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) บทบัญญัตแิห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอเร่ืองพร้อมด้วย

ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยวธีิพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

(2 กฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีปัญหาเกี่ยวกับ

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง และให้ศาลปกครอง

พจิารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักชา้ ท้ังน้ี ตามกฎหมายวา่ด้วยการจัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 

ส่วนที่ 4 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

มาตรา 232 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจ านวน

เก้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแตง่ตัง้ตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรร

หา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์ การบริหารราชการแผ่นดิน หรือการอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อ

การป้องกันและปราบปรามการทุจรติ และต้องมคีุณสมบัตอิย่างหนึ่งอย่างใด ดังตอ่ไปน้ีด้วย 
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(1) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีผู้พิพากษา อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ตุลา

การพระธรรมนูญหัวหนา้ศาลทหารกลาง หรอือธิบดีอัยการมาแล้วไมน่อ้ยกว่าห้าปี 

(2) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเทียบเท่ามาแล้ว

ไมน่อ้ยกว่าห้าปี 

(3) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐท่ีไม่เป็นส่วน

ราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไมน่อ้ยกว่าห้าปี 

(4) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า

ห้าปี และยังมผีลงานทางวิชาการเป็นท่ีประจักษ์ 

(5) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพโดยประกอบวิชาชีพอย่าง

สม่ าเสมอและตอ่เนื่องมาเป็นเวลาไมน่อ้ยกว่ายี่สิบปีนับถึงวันท่ีได้รับการเสนอชื่อ และได้รับการรับรองการประกอบ

วชิาชพจีากองค์กรวชิาชีพนัน้ 

(6) เป็นผู้มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร การเงิน การคลัง การบัญชี หรือ

การบริหารกิจการวสิาหกิจในระดับไม่ต่ ากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจ ากัดมาแล้วไม่นอ้ยกว่าสิบปี 

(7 เคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งตาม (1) (2) (3) (4) หรอื (6) รวมกันไม่น้อยกวา่สิบปี 

การนับระยะเวลาตามวรรคสอง ให้นับถึงวันท่ีได้รับการเสนอชื่อหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา แลว้แต่กรณี 

มาตรา 233 กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับ

แตว่ันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแตง่ตัง้ และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ในระหว่างท่ีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ และยังไม่มี

การแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่าง ให้กรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ เว้นแต่จะมีกรรมการ

เหลืออยู่ไม่ถงึห้าคน 

มาตรา 234 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติมีหน้าท่ีและอ านาจ ดังตอ่ไปน้ี 

(1) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริต

ต่อหน้าท่ี หรือจงใจปฏิบัติหน้าท่ีหรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เพื่อด าเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

(2) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี หรือ

กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม เพื่อด าเนินการต่อไป

ตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

 

(3) ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กร

อิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และ

บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมท้ังตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว 

ท้ังนี ้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

59



 

 

 
 
 

ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

(4) หนา้ที่และอ านาจอื่นท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม (1) (2) และ (3) ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติแหง่ชาติท่ีจะต้องจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางท่ีจะท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว 

สุจรติ และเท่ียงธรรม ในกรณีจ าเป็นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าท่ีและอ านาจเกี่ยวข้องกับการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตด าเนินการแทนในเร่ืองท่ีมิใช่เป็นความผิดร้ายแรง หรือท่ีเป็นการกระท าของเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐบางระดับหรือก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยธุรการของคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้ด าเนนิการสอบสวนหรือไตส่วนเบือ้งต้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติก็ได้ 

มาตรา 235 ภายใตบั้งคับมาตรา 236 ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยหรือมีการกล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมืองเฉพาะท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินผู้ใดมีพฤติการณ์

ตามมาตรา 234 (1) ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนข้อเท็จจริง และหากมีมติ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่เห็นว่าผู้นั้นมีพฤติการณ์หรือกระท าความผิด

ตามท่ีไต่สวนให้ด าเนนิการดังตอ่ไปน้ี 

(1) ถ้าเป็นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้เสนอเร่ืองต่อศาลฎีกา

เพื่อวินิจฉัย ท้ังนี้ ให้น าความในมาตรา 226 วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาโดย

อนุโลม 

(2) กรณีอื่นนอกจาก (1) ให้ส่งส านวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือด าเนินการอื่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

การไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ตอ้งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติ 

เมื่อศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง ให้ผู้ถูก

กล่าวหาหยุดปฏบัิตหินา้ที่จนกว่าจะมีค าพิพากษา เวน้แต่ศาลฎีกาหรือศาลฎกีาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมืองจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีท่ีศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมอืงมีค าพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์หรือกระท าความผิดตามท่ีถูกกล่าวหา แล้วแต่กรณี ให้ผู้ต้อง

ค าพิพากษานั้นพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าท่ี และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรบัเลือกตั้งของผู้นั้นและจะ

เพกิถอนสทิธิเลอืกตัง้มกี าหนดเวลาไมเ่กินสบิปีดว้ยหรือไมก่็ได้ 

ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือก

เป็นสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา สมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป และไม่มีสิทธิด ารง

ต าแหนง่ทางการเมอืงใด ๆ 
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ในกรณีท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด

ฐานร่ ารวยผิดปกติหรือทุจรติต่อหนา้ที่ ให้ริบทรัพย์สนิท่ีผู้นัน้ได้มาจากการกระท าความผิด รวมท้ังบรรดาทรัพย์สิน

หรือประโยชนอ์ื่นใดที่ได้มาแทนทรัพย์สนิน้ันตกเป็นของแผ่นดนิ 

การพิจารณาของศาลฎีกาและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ให้น าส านวน

การไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหลักในการพิจารณา และเพื่อ

ประโยชนแ์ห่งความยุติธรรม ให้ศาลมีอ านาจไตส่วนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเตมิได้ 

ให้น ามาตรานีม้าใชบั้งคับแก่กรณท่ีีบุคคลตามมาตรา 234(3) จงใจไมย่ื่นบัญชแีสดงรายการทรัพย์สินและ

หนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงท่ีควรแจ้งให้ทราบ 

และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้วา่มีเจตนาไมแ่สดงท่ีมาแห่งทรัพย์สนิหรือหนี้สนิน้ันด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา 236 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของท้ังสองสภา จ านวนไม่น้อยกว่า

หนึ่งในหา้ของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าท่ีมีอยูข่องท้ังสองสภาหรือประชาชนผู้มสีิทธิเลอืกตัง้จ านวนไม่นอ้ยกว่าสอง

หมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระท าการตามมาตรา 

234 (1) โดยย่ืนตอ่ประธานรัฐสภาพร้อมดว้ยหลักฐานตามสมควร หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่า

มกีารกระท าตามท่ีถูกกล่าวหา ให้ประธานรัฐสภาเสนอเร่ืองไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อต้ังคณะผู้ไต่สวนอิสระจากผู้

ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมอืงและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ ์เพื่อไตส่วนหาข้อเท็จจริง 

คุณสมบัต ิลักษณะต้องห้าม หน้าท่ีและอ านาจ วิธีการไต่สวน ระยะเวลาการไต่สวน และการด าเนินการ

อื่นท่ีจ าเป็นของคณะผู้ไตส่วนอิสระ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 237 เมื่อด าเนนิการไต่สวนแล้วเสร็จ ให้คณะผู้ไต่สวนอิสระด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหาไมม่มีูลให้สั่งยุตเิร่ือง และให้ค าสั่งดังกลา่วเป็นท่ีสุด 

(2) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนหรือไมป่ฏบัิตติามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้เสนอเร่ืองต่อ

ศาลฎกีาเพื่อวินิจฉัย โดยให้น าความในมาตรา 235 วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหก มาใชบั้งคับโดยอนุโลม 

(3) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามพีฤตกิารณ์ตามท่ีถูกกล่าวหา และมิใช่กรณีตาม (2) ให้ส่งส านวนการไต่สวน

ไปยังอัยการสูงสุดเพื่อด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และให้น า

ความในมาตรา 235 วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใชบั้งคับโดยอนุโลม 

ส่วนท่ี 5 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ 

 

มาตรา 238 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน ซึ่ง

พระมหากษัตริย์ทรงแตง่ตัง้ตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และด้าน

อื่นท่ีเป็นประโยชนต์อ่การตรวจเงินแผ่นดนิ ท้ังน้ี เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบป ี

มาตรา 239 กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์

ทรงแตง่ตัง้ และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

มาตรา 240 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมหีน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
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(1) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดนิ 

(2) ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดนิ 

(3) กํากับการตรวจเงินแผ่นดนิให้เป็นไปตาม (1) และ (2) และกฎหมายวา่ด้วยวนิัยการเงินการคลังของรัฐ 

(4) ใหค้ าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมท้ังการให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับ

การใช้จ่ายเงินแผ่นดนิ 

(5) สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระท าผิดกฎหมายวา่ด้วยวนิัยการเงินการคลังของรัฐ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ

เงินแผน่ดิน 

ผู้ถูกสั่งลงโทษตาม (5) อาจอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับค าสั่ง ใน

การพจิารณาของศาลปกครองสูงสุดต้องค านึงถึงนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐาน เกี่ยวกับ

การตรวจเงินแผ่นดนิตาม (1) และ (2) ประกอบด้วย 

มาตรา 241 ให้มผีู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของ

วุฒิสภาโดยได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ 

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดนิ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ และให้น าความในมาตรา 204 วรรคหนึ่ง 

วรรคสอง และวรรคสี่ และมาตรา 205 มาใชบั้งคับแก่การแต่งต้ังผู้วา่การตรวจเงินแผ่นดนิด้วยโดยอนุโลม 

การสรรหา การคัดเลือก และการเสนอชื่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงินแผ่นดนิ 

มาตรา 242 ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่โดยเที่ยงธรรม เป็นกลาง และปราศจาก

อคตทิั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ โดยมีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 

(1) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน

แผ่นดนิท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิก าหนด และตามกฎหมายว่าดว้ยวนิัยการเงินการคลังของรัฐ 

(2) ตรวจผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการใชจ้่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ 

(3) มอบหมายให้เจ้าหนา้ที่ด าเนนิการตาม (1) และ (2) 

(4) ก ากับและรับผิดชอบในการปฏบํิตหินา้ที่ของเจ้าหนา้ที่ตาม (3) 

มาตรา 243 ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีโดยรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดนิ 

วาระการด ารงต าแหนง่ การพน้จากต าแหน่ง และการปฏบัิตหินา้ที่ของผู้วา่การตรวจเงินแผ่นดนิ ให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงินแผ่นดนิ 

มาตรา 244 ในกรณีท่ีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้วา่การใชจ้่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อ

หนา้ที่ จงใจปฏบัิตหิน้าท่ีหรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรืออาจท าให้การเลือกตั้ง
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มไิด้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม และเป็นกรณีท่ีผู้วา่การตรวจเงินแผ่นดนิไม่มอี านาจจะด าเนินการใดได้ ให้ผู้ว่า

การตรวจเงินแผ่นดินแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หรือหนว่ยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อทราบและด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจต่อไป 

 

ในการด าเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการ

เลอืกตัง้ หรอืหน่วยงานอ่ืนตามท่ีได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ถอืว่าเอกสารและหลักฐานท่ีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ตรวจสอบหรือจัดท าขึ้นเป็นสว่นหนึ่งของส านวนการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ คณะกรรมการการเลอืกตัง้ หรอืของหนว่ยงานอื่นน้ัน แล้วแต่กรณี 

มาตรา 245 เพื่อประโยชน์ในการระงับหรือยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลัง

ของรัฐ ให้ผู้วา่การตรวจเงินแผ่นดนิเสนอผลการตรวจสอบการกระท าท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน

การคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอยา่งรา้ยแรง ตอ่คณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดนิเพื่อพจิารณา 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นพ้องด้วยกับผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้ปรึกษาหารือ

ร่วมกับคณะกรรมการการเลอืกตัง้และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ หากท่ีประชุมร่วม

เห็นพ้องกับผลการตรวจสอบนั้น ให้ร่วมกันมีหนังสือแจ้งสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

โดยไม่ชักชา้ และให้เปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อประชาชนเพื่อทราบดว้ย 

ส่วนที่ 6 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

มาตรา 246 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน ซึ่งพระ

มหากษตัริย์ทรงแตง่ตัง้ตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องมคีวามรู้และประสบการณ์ดา้นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เป็น

กลางทางการเมอืง และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมวีาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 

และใหด้ ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท้ังนี้ 

บทบัญญัติเกี่ยวกับการสรรหาต้องก าหนดให้ผู้แทนองค์กรเอกชนดา้นสิทธิมนุษยชนมสี่วนร่วมในการสรรหาด้วย 

มาตรา 247 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตมิหีน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบและรายงานขอ้เท็จจริงท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า และ

เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมท้ังการเยียวยาผู้

ได้รับความเสียหายจากการละเมดิสทิธิมนุษยชนตอห่นว่ยงานของรัฐหรอืเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 

(2) จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและ

คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน 

(3) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 

และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมตลอดท้ังการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้อง

กับหลักสิทธิมนุษยชน 
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(4) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีท่ีมีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิ

มนุษยชนในประเทศไทยโดยไมถูกต้องหรือไมเ่ป็นธรรม 

(5) สรา้งเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสทิธิมนุษยชน 

(6) หนา้ที่และอ านาจอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

เมื่อรับทราบรายงานตาม (1) และ (2) หรอืขอ้เสนอแนะตาม (3) ให้คณะรัฐมนตรีด าเนนิการปรับปรุงแก้ไข

ตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจด าเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการด าเนินการ ให้แจ้งเหตุผลให้

คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหง่ชาติทราบโดยไม่ชักชา้ 

ในการปฏบัิติหน้าท่ี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องค านึงถึงความผาสุกของประชาชนชาว

ไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาตเิป็นส าคัญด้วย 

สรุปหมวด 12 องค์กรอิสระ 

 

มาตรา องค์คณะ จ านวนคน ด ารง

ต าแหน่ง 

คุณสมบัติ 

228 ผู้ตรวจการแผ่นดนิ 3 7 ป ี จากผูซ้ึ่งได้รับการสรรหาโดย

คณะกรรมการสรรหา 

222 คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 7 7 ป ี ตามเงื่อนไขฯ 

238 คณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดนิ 

7 7 ป ี พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ งตาม

ค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่ ง

ได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการ

สรรหา 

246 คณะกรรมการสทิธิมนุษยชน

แห่งชาติ 

7 7 ป ี พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ งตาม

ค าแนะน าของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับ

การสรรหา 

232 คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ 

9 7 ปี พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ งตาม

ค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่ ง

ได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการ

สรรหา 

 

หมวด 13 องค์กรอัยการ 

มาตรา 248 องค์กรอัยการมีหน้าที่และอ านาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เที่ยงธรรม 

และปราศจากอคติทั้งปวง และไม่ให้ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง 

การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนนิการอ่ืนขององค์กรอัยการให้มีความเป็นอิสระ โดยให้

มีระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสมและการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับพนักงาน
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อัยการต้องด าเนินการโดยคณะกรรมการอัยการ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งต้องไม่

เป็นพนักงานอัยการ และผู้ทรงคุณวุฒิบรรดาท่ีได้รับเลือกจากพนักงานอัยการ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวอย่างน้อย

ตอ้งมีบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นพนักงานอัยการมาก่อนสองคน ทัง้นี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

กฎหมายตามวรรคสาม ต้องมมีาตรการป้องกันมใิห้พนักงานอัยการกระท าการหรือด ารงต าแหน่งใดอันอาจ

มีผลให้การสั่งคดีหรือการปฏิบัติหน้าท่ีไม่เป็นไปตามวรรคสอง หรืออาจท าให้มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ท้ังนี้ 

มาตรการดังกล่าวต้องก าหนดให้ชัดแจ้งและใช้เป็นการทั่วไป โดยจะมอบอ านาจให้มีการพิจารณา เป็น

กรณี ๆ ไปมิได้ 

หมวด 14 การปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

มาตรา 249 ภายใตบั้งคับมาตรา 1 ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเอง

ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามวิธีการและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

กฎหมายบัญญัต ิ

การจัดตัง้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้ค านึงถึงเจตนารมณข์องประชาชนในท้องถิน่และ

ความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่นของประชากร และพื้นที่ที่

ต้องรับผดิชอบ ประกอบกัน  (*จ าดีๆ เคยออกข้อสอบสายบริหารท้องถิ่นมาแล้ววันท่ี 25 มี.ค.2560) 

มาตรา 250 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีและอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและ

กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  รวมท้ังส่งเสริม

และสนับสนุนการจัดการศกึษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ท้ังน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดท่ีสมควรให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจโดยเฉพาะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ

ด าเนินการใด ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

วรรคสี่ และกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจายหน้าท่ีและ

อ านาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรท่ีเกี่ยวกับหน้าท่ีและอ านาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

ในการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดท่ีเป็นหน้าท่ีและอ านาจขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ถ้าการร่วมด าเนนิการกับเอกชนหรือหนว่ยงานของรัฐหรือการมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของ

รัฐด าเนนิการ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการเอง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมหรือมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการนั้นก็ได้ 

รัฐต้องด าเนนิการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมรีายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรร

ภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังนี้ เพื่อให้

สามารถด าเนนิการตามวรรคหนึ่งได้อยา่งเพียงพอ ในระหว่างท่ียังไม่อาจด าเนินการได้ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณ

เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพลางก่อน 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดท าบริการสาธารณะ การสง่เสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงิน

และการคลัง และการก ากับดูแลองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องท าเพียงเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อการคุ้มครองประโยชน์
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ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

และต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการก้าวก่ายการ

ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย 

มาตรา 251 การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ

ซึ่งต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่นและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ การจัดให้มีมาตรฐานท่ีสอดคล้องกันเพื่อให้สามารถพัฒนาร่วมกันหรือการ

สับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้ 

 

 

มาตรา 252 สมาชิกสภาทอ้งถิ่นตอ้งมาจากการเลอืกตัง้ 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นหรือในกรณี

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพเิศษ จะให้มาโดยวิธีอื่นก็ได้ แต่ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย 

ท้ังนี ้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้องค านึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย 

มาตรา 253 

ในการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูล

และรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมสี่วนร่วมด้วย 

ท้ังนี ้ตามหลักเกณฑ์และวธีิการท่ีกฎหมายบัญญัต ิ

มาตรา 254 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกันเพื่อเสนอ

ข้อบัญญัติหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี

กฎหมายบัญญัต ิ

หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 255 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญท่ีเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะกระท ามิได้ 

มาตรา 256 ภายใต้บังคับมาตรา 255 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ให้กระท าได้ตามหลักเกณฑ์และ

วธีิการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ญัตตขิอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อย

กว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ

สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของท้ังสองสภา หรือจาก

ประชาชนผู้มสีิทธิเลือกต้ังจ านวนไม่น้อยกวาห้าหมื่นคนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย (*

เคยออกข้อสอบ**) 
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(2) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต่อรัฐสภาและให้รัฐสภาพิจารณา

เป็นสามวาระ 

(3) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และ

ตอ้งมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพ่ิมเตมินัน้ ไมน่อ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของ

ท้ังสองสภา ซึ่งในจ านวนนีต้อ้งมีสมาชกิวุฒสิภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกวา่หนึ่งในสามของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าท่ี

มอียู่ของวุฒสิภา 

(4) การพิจารณาในวาระท่ีสองขั้นพิจารณาเรียงล าดับมาตรา โดยการออกเสียงในวาระท่ีสองนี้ ให้ถือ

เสียงข้างมากเป็นประมาณ แตใ่นกรณีท่ีเป็นร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติมท่ีประชาชนเป็นผู้เสนอ ต้องเปิดโอกาสให้

ผู้แทนของประชาชนท่ีเข้าชื่อกันได้แสดงความคิดเห็นดว้ย 

(5) เมื่อการพิจารณาวาระท่ีสองเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้รัฐสภาพิจารณา

ในวาระที่สามตอ่ไป 

(6) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้อง

มคีะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการท่ีจะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมี

อยู่ของท้ังสองสภา โดยในจ านวนนี้ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองท่ีสมาชิกมิได้ด ารงต าแหน่ง

รัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วยไม่น้อยกวา่รอ้ยละยี่สิบของทุก

พรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน และมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิก

ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยูข่องวุฒสิภา 

(7) เมื่อมีการลงมติเห็นชอบตาม (6) แล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน แล้วจึงน าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้น

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และให้น าความในมาตรา 81 มาใชบั้งคับโดยอนุโลม 

(8) ในกรณี ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่ม เติมเป็นการแก้ไขเพิ่ม เติมหมวด 1 บทท่ัวไป หมวด 2 

พระมหากษัตริย์ หรือหมวด 15 การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หรือเร่ืองท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม

ของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเร่ืองท่ีเกี่ยวกับหน้าท่ีหรืออ านาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือ

เร่ืองท่ีท าให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าท่ีหรืออ านาจได้ ก่อนด าเนินการตาม (7) ให้จัดให้มีการ

ออกเสียงประชามตติามกฎหมายวา่ด้วยการออกเสียงประชามต ิถ้าผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยกับร่าง

รัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเตมิ จึงให้ด าเนินการตาม (7) ต่อไป 

(9) ก่อนนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยตาม (7) สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร หรอืสมาชกิวุฒสิภา หรือสมาชิกท้ังสองสภารวมกัน มจี านวนไมน่อ้ยกว่าหนึ่งในสบิของสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ี

มอียู่ของแตล่ะสภา หรอืของท้ังสองสภารวมกัน แลว้แต่กรณี มีสิทธิเข้าชื่อกันเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาท่ี

ตนเป็นสมาชกิหรอืประธานรัฐสภา แลว้แต่กรณี ว่าร่างรัฐธรรมนูญตาม (7) ขัดต่อมาตรา 255 หรือมีลักษณะตาม 

(8) และให้ประธานแห่งสภาท่ีได้รับเร่ืองดังกล่าวส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับเร่ือง ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

นายกรัฐมนตรีจะน ารา่งรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรง

ลงพระปรมาภไิธยมิได้ 

หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ 

การปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ 
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ก. ด้านการเมอืง 

ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

ค. ด้านกฎหมาย 

ง. ด้านกระบวนการยุตธิรรม 

จ. ด้านการศึกษา 

ฉ. ด้านเศรษฐกิจ 

ช. ด้านอื่น ๆ 

มาตรา 257 การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ต้องด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 

(1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มคีวามสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 

(2) สังคมมคีวามสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า 

(3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

มาตรา 258 ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี ้

ก. ด้านการเมือง 

(1) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดท้ังการตรวจสอบการใช้

อ านาจรัฐ รูจ้ักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตท่ีแตกต่างกัน และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออก

เสียงประชามตโิดยอิสระปราศจากการครอบง าไมว่า่ด้วยทางใด 

(2) ให้การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เพื่อให้พรรคการเมือง

พัฒนาเป็นสถาบันทางการเมอืงของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มีกระบวนการให้สมาชิกพรรค

การเมอืงมีสว่นร่วมและมคีวามรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการด าเนนิกิจกรรมทางการเมอืง 

และการคัดเลอืกผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมอืงท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

(3) มีกลไกท่ีก าหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบายท่ีมิได้วิเคราะห์

ผลกระทบ ความคุ้มคา่ และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน 

(4) มีกลไกท่ีก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ

รับผิดชอบตอ่ประชาชนในการปฏบัิตหินา้ที่ของตน 

(5) มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ข. ด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน 

(1) ให้มีการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท าบริการ

สาธารณะ เพื่อประโยชนใ์นการบริหารราชการแผ่นดิน และเพื่ออ านวยความสะดวกให้แกป่ระชาชน 

(2) ให้มีการบูรณาการฐานขอ้มูลของหนว่ยงานของรัฐทุกหนว่ยงานเข้าดว้ยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อ

การบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน 
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(3) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนก าลังคนภาครัฐให้ทัน

ตอ่การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ โดยต้องด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละ

หนว่ยงานท่ีแตกต่างกัน 

(4) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่าง

แท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธ์ิของงาน

ของแต่ละบุคคล มคีวามซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งท่ีถูกต้องโดยคดิถึงประโยชนส์่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหาร

ราชการแผ่นดินเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อ านาจโดย

ไมเ่ป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 

(5) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้และมีกลไก

ในการป้องกันการทุจรติทุกขั้นตอน 

ค. ด้านกฎหมาย 

(1) มีกลไกให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีใช้บังคับอยู่ก่อนวัน

ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยให้มี

การใช้ระบบอนุญาตและระบบการด าเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้การท างานเกิดความ

คล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ าเป็น เพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

(2) ปฏรูิประบบการเรียนการสอนและการศกึษาอบรมวชิากฎหมายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย

ให้เป็นผู้มคีวามรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรมของนักกฎหมาย 

(3) พัฒนาระบบฐานขอ้มูลกฎหมายของรัฐโดยใชเ้ทคโนโลยตีา่ง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมาย

ได้สะดวก และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้งา่ย 

(4) จัดให้มีกลไกชว่ยเหลอืประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 

ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม 

(1) ให้มีการก าหนดระยะเวลาด าเนนิงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมท่ีชัดเจนเพื่อให้ประชาชน

ได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และมีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรมได้ รวมตลอดท้ังการสร้างกลไกเพ่ือให้มีการบังคับการตามกฎหมายอย่างเครง่ครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ า

และความไมเ่ป็นธรรมในสังคม 

(2) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับ

พนักงานอัยการอย่างเหมาะสม ก าหนดระยะเวลาในการปฏบัิตหินา้ที่ของเจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อ

มใิห้คดขีาดอายุความ และสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการ

สอบสวนคดีอาญา รวมท้ังก าหนดให้การสอบสวนตอ้งใชป้ระโยชนจ์ากนิติวิทยาศาสตร์ และจัดให้มีบริการทางด้าน

นติวิทิยาศาสตร์มากกวา่หนึ่งหนว่ยงานท่ีมีอิสระจากกันเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่าง

มทีางเลือก 

(3) เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้มุ่ง

อ านวยความยุตธิรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 
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(4) ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าท่ี อ านาจ 

และภารกิจของต ารวจให้เหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการต ารวจ

ให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการต ารวจจะได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมได้รับความเป็นธรรมในการ

แต่งตั้ง และโยกย้าย และการพิจารณาบ าเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมท่ีชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้ง

และโยกย้ายต้องค านึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันเพื่อให้ข้าราชการต ารวจสามารถปฏิบัติ

หนา้ที่ได้อยา่งมีอิสระ ไมต่กอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพและภาคภูมใิจในการปฏบัิตหินา้ที่ของตน 

จ. ด้านการศกึษา 

(1) ให้สามารถเร่ิมด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา 54 

วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บ

ค่าใชจ้่าย 

(2) ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี

นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

(3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิต

วญิญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความสามารถและ

ประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชพีครู 

(4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุง

โครงสร้างของหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคลอ้งกันท้ังในระดับชาติและระดับพื้นท่ี 

ฉ. ด้านเศรษฐกจิ 

(1) ขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างความสามารถในการแขง่ขันของประเทศเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชน

ได้รับประโยชนจ์ากการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจตา่ง ๆ อย่างย่ังยนื โดยมีภูมคิุ้มกันท่ีดี 

(2) สร้างกลไกเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการน าความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

(3) ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า เพิ่มพูนรายได้ของรัฐด้านต่าง ๆ 

อย่างมปีระสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบการจัดท าและการใชจ้่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล 

(4) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการแต่ละขนาดให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่าง

เหมาะสม และส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมท้ังสร้างกลไก

เพิ่มโอกาสในการท างานและการประกอบอาชพีของประชาชน 

ช. ด้านอื่น ๆ 

(1) ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่มปีระสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืนโดยค านึงถึงความต้องการ

ใชน้้ าในทุกมิติ รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มและสภาพภูมอิากาศประกอบกัน 

(2) จัดให้มีการกระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรม รวมท้ังการตรวจสอบกรรมสิทธ์ิและการถือ

ครองท่ีดนิท้ังประเทศเพื่อแกไ้ขปัญหากรรมสทิธ์ิและสิทธิครอบครองท่ีดนิอยา่งเป็นระบบ 

(3) จัดให้มีระบบจัดการและก าจัดขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถ

น าไปใชใ้ห้เกิดประโยชนด์้านอ่ืน ๆ ได้ 
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(4) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการและการ

เข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน 

(5) ให้มีระบบการแพทยป์ฐมภูมท่ีิมแีพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดสว่นท่ีเหมาะสม 

มาตรา 259 ภายใต้บังคับมาตรา 260 และมาตรา 261 การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าดว้ยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผน การมีส่วนร่วม

ของประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศการวัดผลการด าเนินการ และ

ระยะเวลาด าเนนิการปฏรูิปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องก าหนดให้เร่ิมด าเนนิการปฏิรูปในแต่ละด้านภายในหนึ่งปีนับแต่

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลาห้าปี 

ให้ด าเนินการตรากฎหมายตามวรรคหนึ่ง และประกาศใช้บังคับภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วัน

ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญน้ี  

ในระหว่างท่ีกฎหมายตามวรรคหนึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการปฏิรูปโดยอาศัย

หนา้ที่และอ านาจที่มอียู่แล้วไปพลางก่อน 

มาตรา 260 ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา 258 ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (4) ให้มี

คณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง ประกอบด้วย 

(1) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและเท่ียงธรรมเป็นท่ีประจักษ์และไม่เคยเป็นข้าราชการ

ต ารวจมาก่อน เป็นประธาน 

(2) ผู้เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการต ารวจซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติรวมอยู่ด้วยมี

จ านวนตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด เป็นกรรมการ 

(3) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและเท่ียงธรรมเป็นท่ีประจักษ์และไม่เคยเป็นข้าราชการ

ต ารวจมาก่อน มีจ านวนเท่ากับกรรมการตาม (2) เป็นกรรมการ 

(4) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการส านักงานศาล

ยุติธรรม และอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งด าเนนิการให้แลว้เสร็จภายในหนึ่งปีนับแตว่ันประกาศใชรั้ฐธรรมนูญน้ี 

 

เมื่อครบก าหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว ถ้าการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จให้การ

แตง่ตัง้โยกย้ายขา้ราชการต ารวจด าเนินการตามหลักอาวุโสตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา ให้มีคณะกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ

คณะหนึ่งท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการ

ด าเนนิการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนนิการต่อไป 

ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศใช้

รัฐธรรมนูญนี้ และให้คณะกรรมการด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จและ

เสนอตอ่คณะรัฐมนตรีภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ัง 

บทเฉพาะกาล 
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มาตรา 262 ให้คณะองคมนตรีซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะ

องคมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน้ี 

มาตรา 263 ในระหว่างท่ียังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ให้สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติท่ีตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ยังคงท าหน้าท่ีรัฐสภา 

สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวัน

ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญน้ี ท าหนา้ที่เป็นสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามล าดับ ตามบทบัญญัติแห่

รัฐธรรมนูญนี้ และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลงในวันก่อนวันเรียก

ประชุมรัฐสภาครัง้แรกภายหลังการเลอืกตั้งท่ัวไปท่ีจัดขึน้ตามรัฐธรรมนูญน้ี 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แล้ว ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมท้ัง

เหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตาม

รัฐธรรมนูญน้ี ดังต่อไปนี้ดว้ย 

(1) มาตรา 98 ยกเว้น (3) (12) (13) (14) และ (15) 

(2) มาตรา 101 ยกเว้น 

(ก) กรณตีาม (6) เฉพาะในสว่นท่ีเกี่ยวกับมาตรา 98 ยกเว้น (3) (12) (13) (14) และ (15) 

(ข) กรณีตาม (7) เฉพาะในกรณีท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี

ปฏบัิตกิารตามหน้าท่ีและอ านาจตามกฎหมายหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และในสว่นท่ีเกี่ยวกับมาตรา 184 (1) 

(3) มาตรา 108 ยกเวน้ ก. คุณสมบัตติาม (3) และ (4) และ ข. ลักษณะต้องห้ามตาม (1) (2) และ (7) แต่

เฉพาะกรณีตาม (1) นั้น ไมร่วมสว่นท่ีเกี่ยวกับมาตรา 98 (3) และ (15) 

มใิห้น ามาตรา 112 มาใชบั้งคับแก่การด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดท่ีห้ามมิให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางการเมือง มิให้น ามาใช้บังคับแก่การด ารง

ต าแหนง่รัฐมนตรีตามมาตรา 264 ข้าราชการการเมืองท่ีตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะรัฐมนตรี

ตามมาตรา 264 หรือเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา 265 หรือ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรานี ้

 

ในระหว่างท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าท่ีรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ตามวรรคหนึ่งให้

อ านาจของประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายเป็น

อ านาจของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ในระหว่างท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง หากมีต าแหน่งว่างลง หัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติจะน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสอง 

เป็นสมาชกิสภานติบัิญญัติแห่งชาติแทนก็ได้ 

เมื่อมีการเลอืกตัง้ท่ัวไปคร้ังแรกภายหลังจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

จะสมัครรับเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรมิได้ เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ภายในเก้าสิบวันนับแตว่ันประกาศใชรั้ฐธรรมนูญน้ี 

มาตรา 264 ให้คณะรัฐมนตรีท่ีบริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็น

คณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ัง
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แรกตามรัฐธรรมนูญน้ีจะเข้ารับหนา้ที่ และให้น าความในมาตรา 263 วรรคสาม มาใช้บังคับแก่ การด ารงต าแหน่ง

รัฐมนตรีดว้ยโดยอนุโลม 

รัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แล้ว ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับ

รัฐมนตรีตามมาตรา 160 ยกเว้น (6) เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับมาตรา 98 (12) (13) (14) และ (15) และต้องพ้นจาก

ต าแหนง่ตามมาตรา 170 ยกเวน้ (3) และ (4) แต่ในกรณตีาม (4) เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับมาตรา 98 (12) (13) (14) 

และ (15) และยกเว้นมาตรา 170 (5) เฉพาะในสว่นท่ีเกี่ยวกับการด าเนนิการตามมาตรา 184 (1) 

การด าเนินการแต่งตั้งรัฐมนตรีในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 1) พุทธศักราช 2558 และรัฐธรรมนูญ แหง่ราชอาณาจักร

ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2559 แต่ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามวรรคสองดว้ย 

ให้น า ความในมาตรา 263 วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งและวรรคสามด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา 265 

ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ยังคงอยู่ในต าแหน่งเพื่อ

ปฏบัิตหินา้ที่ตอ่ไปจนกวา่คณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับ

หนา้ที ่

ในระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติยังคงมีหน้าท่ีและอ านาจตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช 2557 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเตมิโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไข

เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 1) พุทธศักราช 2558 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2559 และให้ถือว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ดังกล่าวในส่วนท่ีเกี่ยวกับอ านาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคง

มผีลใช้บังคับได้ต่อไป 

ให้น าความในมาตรา 263 วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ของผู้ด ารงต าแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติดว้ยโดยอนุโลม 

มาตรา 266 ให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปพลางก่อนเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จนกว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป

ประเทศท่ีตราขึ้นตามมาตรา 259 

เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะปรับเปลี่ยน

โครงสร้างหรือวิธีการท างานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้การปฏิรูปประเทศตามหมวด 16 การ

ปฏรูิปประเทศ มปีระสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้ 

ให้น าความในมาตรา 263 วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏรูิปประเทศด้วยโดยอนุโลม 
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มาตรา 267 ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 

2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) พุทธศักราช 2558 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2559 อยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป เพื่อจัดท าร่าง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้

ความเห็นชอบตอ่ไป 

(1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการได้มาซึ่งสมาชกิวุฒสิภา 

(3) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

(4) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมอืง 

(5) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยวธีิพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

(6) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยวธีิพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

(7) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยผู้ตรวจการแผ่นดนิ 

(8) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

(9) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงินแผ่นดนิ 

(10) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหง่ชาติ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะจัดท าร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญดังกล่าวขึ้นใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมก็ได้ ท้ังนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญ และตอ้งมุ่งหมายให้มกีารขจัดการทุจรติและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบและต้องท าให้แล้วเสร็จภายใน

สองร้อยสี่สิบวันนับแตว่ันประกาศใชรั้ฐธรรมนูญน้ี และเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พจิารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญท่ีเสนอตามวรรคหนึ่งเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันพ้นจากต าแหน่ง แต่

ตอ้งไม่ช้ากว่าวันพน้จากต าแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตติามมาตรา 263 

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เกิดประสิทธิภาพและรวดเร็ว

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะขอให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญตาม

วรรคหนึ่งเพิ่มขึ้นก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกนิสามสิบคน 

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้รับร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้ว สภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ

ภายในเวลาหกสิบวันนับแตว่ันท่ีได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ ในกรณีท่ีสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดไม่แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าวให้ถือว่าสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนั้นตามท่ีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

เสนอ 

เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จให้ส่งร่าง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระท่ีเกี่ยวข้องและคณะกรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา ถ้าศาลรัฐธรรมนูญหรือองคก์รอิสระที่เกี่ยวข้องหรือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เห็น

วา่รา่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ตรงตามเจตนารมณข์องรัฐธรรมนูญ ให้แจ้งให้ประธานสภา

นติบัิญญัติแห่งชาติทราบภายในสิบวันนับแตว่ันท่ีได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น และให้สภานิติ
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บัญญัติแห่งชาติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งมีจ านวนสิบเอ็ดคน ประกอบด้วยประธานศา ล

รัฐธรรมนูญหรือประธานองค์กรอิสระท่ีเกี่ยวข้องและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมอบหมายฝ่ายละห้าคน เพื่อพิจารณาแล้วเสนอต่อสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับแต่งตั้งเพื่อให้ความเห็นชอบ ถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่เห็นชอบ

ด้วยคะแนนเสียงเกินสองในสามของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ร่าง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป ในกรณีท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่ถึงสองในสาม

ดังกล่าว ให้ถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบตามร่างท่ีคณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอ และให้

ด าเนนิการต่อไปตามมาตรา 81 

เพื่อประโยชน์แห่งการขจัดส่วนได้เสีย ห้ามมิให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญด ารงต าแหน่งทางการเมือง

ภายในสองปีนับแตว่ันท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวรรคสอง 

มาตรา 268 ให้ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ง

ร้อยห้าสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 267 (1) (2) (3) และ (4) มีผลใช้บังคับ

แลว้ 

มาตรา 269 ในวาระเริ่มแรก ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสองร้อยห้าสิบคนซึ่ง

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายค าแนะน า โดยในการสรรหาและแต่งตั้งให้

ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้   (จ าๆดี ออกข้อสอบ /มีค าว่า บทเฉพาะกาล /วาระแรก /หลัง

รัฐธรรมนูญฯ ประกาศใช ้ตอบ 250 คน) 

(1) ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่งซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งจาก

ผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านตา่ง ๆ และมีความเป็นกลางทางการเมืองจ านวนไม่น้อยกว่าเก้า

คนแต่ไม่เกินสิบสองคน มีหน้าท่ีด าเนินการสรรหาบุคคลซึ่งสมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ดังตอ่ไปนี ้

(ก) ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ด าเนนิการจัดให้มกีารเลอืกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 107 จ านวนสอง

ร้อยคนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ก่อนวันท่ีมีการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 268 ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันแล้วน ารายชื่อเสนอต่อคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ 

(ข) ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชกิวุฒิสภา คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมในอันจะ

เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าท่ีของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศมีจ านวนไม่เกินสี่ร้อยคน ตามวิธีการท่ี

คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาก าหนดแล้วน ารายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท้ังนี้ ต้อง

ด าเนนิการให้แลว้เสร็จไมช่า้กว่าระยะเวลาที่ก าหนดตาม (ก) 

(ค) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกผู้ได้รับเลือกตาม (ก) จากบัญชีรายชื่อท่ีได้รับจาก

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ได้จ านวนห้าสิบคน และคัดเลือกรายชื่อส ารองจ านวนห้าสิบคนโดยการคัดเลือก

ดังกล่าวให้ค านึงถึงบุคคลจากกลุ่มต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง และให้คัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อท่ีได้รับการสรรหา

ตาม (ข) ให้ได้จ านวนหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คนรวมกับผู้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหาร

สูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการต ารวจ
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แห่งชาต ิเป็นสองร้อยหา้สิบคน และคัดเลอืกรายชื่อส ารองจากบัญชีรายชื่อท่ีได้รับการสรรหาตาม (ข) จ านวนห้า

สิบคน ทัง้นี้ ให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแตว่ันประกาศผลการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 268 

(2) มิให้น าความในมาตรา 108 ข. ลักษณะต้องห้าม (6) ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการเคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี

มาใช้บังคับแก่ผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับสรรหาตาม (1) (ข) และมิให้น าความในมาตรา 108 ข. 

ลักษณะต้องห้าม (2) มาตรา 184 (1) และมาตรา 185 มาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดย

ต าแหนง่ 

(3) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติน ารายชื่อบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตาม (1) (ค) จ านวนสองร้อยห้า

สิบคนดังกล่าวขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปและให้หัวหน้าคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

(4) อายุของวุฒิสภาตามมาตรานี้มีก าหนดห้าปีนับแต่วันท่ีมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกภาพของ

สมาชิกวุฒิสภาเร่ิมตัง้แตว่ันท่ีมีพระบรมราชโองการแต่งต้ัง ถ้ามีต าแหนง่วา่งลง ให้เลื่อนรายชื่อบุคคลตามล าดับใน

บัญชีส ารองตาม (1) (ค) ขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทน โดยให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ด าเนินการและเป็นผู้ลงนามรับ

สนองพระบรมราชโองการ ส าหรับสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่งเมื่อพ้นจากต าแหน่งท่ีด ารงอยู่ในขณะได้รับแต่งตั้ง

เป็นสมาชกิวุฒสิภาก็ให้พ้นจากต าแหนง่สมาชิกวุฒิสภาดว้ยและให้ด าเนินการเพื่อแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็น

สมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่งแทน ให้สมาชิกวุฒิสภาท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งท่ีว่าง อยู่ใน

ต าแหนง่เท่าอายุของวุฒสิภาท่ีเหลอือยู่ 

(5) ในระหว่างท่ียังไมม่พีระบรมราชโองการแต่งต้ังบุคคลในบัญชีรายช่ือส ารองขึน้เป็นสมาชกิวุฒิสภาแทน

ต าแหน่งท่ีว่างตาม (4) หรือเป็นกรณีท่ีไม่มีรายชื่อบุคคลเหลืออยู่ในบัญชีส ารอง หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งท่ีเป็น

สมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหนง่ ไมว่า่ด้วยเหตุใด ให้วุฒสิภาประกอบด้วยสมาชกิวุฒสิภาเท่าท่ีมีอยู่ 

(6) เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตาม (4) ให้ด าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 107 ต่อไปและ

ให้น าความในมาตรา 109 วรรคสามมาใชบั้งคับโดยอนุโลม 

มาตรา 270 นอกจากจะมีหน้าท่ีและอ านาจตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้วุฒิสภาตามมาตรา 

269 มีหน้าท่ีและอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏรูิปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด 16 การ

ปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการนี้ ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งความคืบหน้าใน

การด าเนนิการตามแผนการปฏรูิปประเทศต่อรัฐสภาเพ่ือทราบทุกสามเดือน 

ร่างพระราชบัญญัติท่ีจะตราขึ้นเพื่อด าเนนิการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ให้เสนอและพิจารณาใน

ท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภา 

ร่างพระราชบัญญัติใดท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติท่ีจะตราขึ้นเพื่อด าเนินการตามหมวด 

16 การปฏิรูปประเทศ ให้แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบพร้อมกับการเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นในกรณีท่ี

คณะรัฐมนตรีมิได้แจ้งวา่เป็นร่างพระราชบัญญัติท่ีจะตราขึ้นเพื่อด าเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ หาก

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเห็นวา่รา่งพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติท่ีจะตราขึ้นเพื่อ

ด าเนนิการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง

ในห้าของแต่ละสภา อาจเข้าชื่อกันร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้วินิจฉัย การยื่นค าร้องดังกล่าวต้องยื่นก่อนท่ี

สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒสิภา แล้วแตก่รณ ีจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติน้ันแลว้เสร็จ 

เมื่อประธานรัฐสภาได้รับค าร้องตามวรรคสาม ให้ประธานรัฐสภาเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการร่วมซึ่ง

ประกอบด้วยประธานวุฒิสภาเป็นประธาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่ง ผู้น าฝ่ายค้านในสภา
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ผู้แทนราษฎร ผู้แทนคณะรัฐมนตรีคนหนึ่ง และประธานคณะกรรมาธิการสามัญคนหนึ่งซึ่งเลือกกันเองระหว่าง

ประธานคณะกรรมาธิการสามัญในวุฒิสภาทุกคณะเป็นกรรมการ เพื่อวินิจฉัย 

 

การวินิจฉัยของคณะกรรมการร่วมตามวรรคสี่ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ ค าวินิจฉัยของ

คณะกรรมการร่วมดังกลา่วให้เป็นท่ีสุด และให้ประธานรัฐสภาด าเนินการไปตามค าวินิจฉัยนัน้ 

มาตรา 271 ในวาระเริ่มแรกภายในอายุของวุฒิสภาตามมาตรา 269 การพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติท่ีวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรยับยั้งไว้ตามมาตรา 137 (2) หรือ (3) ให้กระท าโดยท่ีประชุม

ร่วมกันของรัฐสภา ถ้ารา่งพระราชบัญญัติน้ันเกี่ยวกับ 

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการหรือต่อต าแหน่งหน้าท่ีใน

การยุติธรรม หรือความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ เฉพาะเมื่อการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลให้

ผู้กระท าความผิดพน้จากความผิดหรือไมต่อ้งรับโทษ 

(2) รา่งพระราชบัญญัติท่ีวุฒสิภามมีติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกวุฒิสภา

ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยูว่า่มีผลกระทบตอ่การด าเนินกระบวนการยุติธรรมอยา่งรา้ยแรง 

มตขิองท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสองในสามของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าท่ีมีอยูข่องรัฐสภา 

มาตรา 272 ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันท่ีมีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ การให้ความเห็นชอบ

บุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ด าเนินการตามมาตรา 159 เว้นแต่การพิจารณาให้ความ

เห็นชอบตามมาตรา 159 วรรคหนึ่ง ให้กระท าในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และมตท่ีิเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใด

ให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 159 วรรคสาม ต้องมคีะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด

เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 

ในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีท่ีไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อท่ี

พรรคการเมอืงแจง้ไวต้ามมาตรา 88 ไมว่า่ด้วยเหตุใด และสมาชิกของท้ังสองสภารวมกันจ านวนไมน่อ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยูข่องท้ังสองสภาเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพื่อไม่

ตอ้งเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อท่ีพรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา 88 ในกรณีเช่นนั้น ให้

ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพลันและในกรณีท่ีรัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสองในสามของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าท่ีมีอยูข่องท้ังสองสภาให้ยกเว้นได้ ให้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป 

โดยจะเสนอชื่อผู้อยูใ่นบัญชรีายช่ือท่ีพรรคการเมอืงแจง้ไวต้ามมาตรา 88 หรือไมก่็ได้ 

มาตรา 273 ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป และเมื่อ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีเกี่ยวข้องท่ีจัดท าขึ้นตามมาตรา 267 ใช้บังคับแล้ว การด ารงต าแหน่งต่อไป

เพียงใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวในระหว่างเวลาท่ียังไม่มีพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญท่ีจัดท าขึ้นตามมาตรา 267 การพ้นจากต าแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่ง

ในองค์กรอสิระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดนิ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
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การด าเนินการของศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม

กฎหมายท่ีใชบั้งคับอยูใ่นวันก่อนวันประกาศใชรั้ฐธรรมนูญน้ี เท่าท่ีไม่ขัดหรือแยง้ตอ่บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน้ี 

 

ในระหว่างท่ียังไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญการ

พจิารณาและการท าค าวนิจิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามข้อก าหนดของศาลรัฐธรรมนูญท่ีใชบั้งคับอยูใ่นวัน

ก่อนวันประกาศใชรั้ฐธรรมนูญน้ี ทัง้นี้ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแยง้ตอ่บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน้ี 

มาตรา 274 ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ

ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 เป็นองค์กรตามมาตรา 60 วรรคสาม และ ให้คณะรัฐมนตรีด าเนินการแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ

เพื่อพิจารณาภายในหนึ่งร้อยแปดสบิวันนับแตว่ันประกาศใชรั้ฐธรรมนูญน้ี 

มาตรา 275 ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา 65 วรรคสอง ให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งร้อย

ยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งปีนับแต่

วันท่ีกฎหมายดังกลา่วใชบั้งคับ 

มาตรา 276 ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอสิระด าเนินการให้มมีาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา 219 

ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งในองคก์รอสิระพ้นจากต าแหนง่ 

ในกรณีท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง

ระยะเวลาหนึ่งปีตามวรรคหนึ่งให้นับแต่วันท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระท่ีตั้งขึ้น

ใหมเ่ข้ารับหนา้ที่ และให้น าความในวรรคหนึ่งมาใชบั้งคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กร

อสิระที่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้ใหม่ดว้ยโดยอนุโลม 

มาตรา 277 

นอกจากที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 196 

มาตรา 198 และมาตรา 248 วรรคสาม ต่อสภานติบัิญญัติแห่งชาติภายในหนึ่งปีนับแตว่ันประกาศใชรั้ฐธรรมนูญน้ี 

ในระหว่างท่ียังไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายให้เป็นไปตามมาตรา 196 มาตรา 198 และมาตรา 

248 วรรคสาม ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองและคณะกรรมการ

อัยการ ที่มอียู่ในวันกอ่นวันประกาศใชรั้ฐธรรมนูญน้ี ท าหนา้ที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการ

ตุลาการศาลปกครอง และคณะกรรมการอัยการตามมาตรา 196 มาตรา 198 และมาตรา 248 วรรคสาม แล้วแต่

กรณ ีไปพลางก่อน 

ในระหว่างท่ียังไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 248 วรรคสี่ห้ามมิให้

พนักงานอัยการด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐในท านองเดียวกันหรือด ารงต าแหน่ง

ใดในห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือกิจการอื่นใดท่ีมีวัตถุประสงค์มุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นท่ีปรึกษา

ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง หรือด ารงต าแหนง่อื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

มาตรา 278 ให้คณะรัฐมนตรีด าเนินการให้หน่วยงานของรัฐท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดด าเนินการ ให้จัดท า

ร่างกฎหมายท่ีจ าเป็นตามมาตรา 58 มาตรา 62 และมาตรา 63 ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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ภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาให้แล้วเสร็จ

ภายในหกสบิวันนับแตว่ันท่ีได้รับร่างพระราชบัญญัติน้ัน 

ในกรณีท่ีมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ให้คณะรัฐมนตรีก าหนดระยะเวลาท่ีแต่ละหน่วยงาน 

ตอ้งด าเนินการให้แล้วเสร็จตามความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงาน แต่ท้ังนี้เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสองร้อย สี่สิบวัน

ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งไม่อาจด าเนินการได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้

คณะรัฐมนตรีสั่งให้หัวหนา้หน่วยงานของรัฐนั้นพ้นจากต าแหนง่ 

มาตรา 279 บรรดาประกาศ ค าสั่ง และการกระท าของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือของหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีใชบั้งคับอยูใ่นวันก่อนวันประกาศใชรั้ฐธรรมนูญนี้ หรือท่ีจะ ออกใช้บังคับต่อไปตาม

มาตรา 265 วรรคสอง ไมว่า่เป็นประกาศ ค าสั่ง หรือการกระท าท่ีมีผลใชบั้งคับ ในทางรัฐธรรมนูญ ทางนิติบัญญัต ิ

ทางบริหาร หรือทางตุลาการ ให้ประกาศ ค าสั่ง การกระท า ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ ค าสั่ง หรือการ

กระท านั้น เป็นประกาศ ค าสั่ง การกระท า หรือการปฏิบัติ ท่ีชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย และมีผลใช้

บังคับโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ต่อไป การยกเลิก หรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศหรือค าสั่งดังกล่าว ให้

กระท าเป็นพระราชบัญญัต ิเวน้แต่ประกาศหรือค าสั่ง ท่ีมีลักษณะเป็นการใช้อ านาจทางบริหาร การยกเลิกหรือ

แก้ไขเพิ่มเตมิให้กระท าโดยค าสั่งนายกรัฐมนตรี หรือมตคิณะรัฐมนตรี แลว้แต่กรณ ี

บรรดาการใด ๆ ท่ีได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 

พุทธศักราช 2558 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ท่ี 2) พุทธศักราช 2559 ว่าเป็นการชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมท้ัง การกระท าท่ีเกี่ยวเนื่องกับกรณี

ดังกล่าว ให้ถอืว่าการน้ันและการกระท านั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญน้ีและกฎหมาย 
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สรุปพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534  

แก้ไขเพิ่มเติมถงึฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 

ชุด สานฝันคนสอบราชการ 

โดยประพันธ์ เวารัมย์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

********************** 

ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2534 

 ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 *ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108/ตอนที ่156/ฉบับพเิศษ หน้า 1/4 กันยายน 2534* 

 ดังนัน้ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2534 มผีลบังคับใช้ วันท่ี 5 กนัยายน 2534 ** 

ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 

 ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

 พระราชบัญญัตินี้ให้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 *ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127/ตอนที ่75 ก/ หนา้ 51/ 7 ธันวาคม 2553* 

 ดังนัน้ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553  มผีลบังคับใช้ วันท่ี 8 ธันวาคม 2553 ** 

 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อ 

 ประโยชน์สุขของประชาชน  

 เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธภิาพ  

 ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  

 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  

 การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ทอ้งถิ่น การกระจายอ านาจตัดสนิใจ การอ านวยความ

สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี ้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน  

 การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต้อง

ค านึงถึงหลักการดังกล่าวข้างต้น 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล 

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี ้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 

 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการ

ปฏิบัติก็ได้ 

 ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ ดังนี้ 

(1) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 

 (2) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

 (3) ระเบยีบบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น 
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 การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่างๆ ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  

 ให้ก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของส่วนราชการ

นั้นๆ ไว้ด้วย 

 การบรรจุและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ราชการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 ใหน้ายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ส่วนท่ี 1 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 

 ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ดังนี้ 

(1) ส านักนายกรัฐมนตรี 

 (2) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทยีบเทา่กระทรวง 

 (3) ทบวง ซึ่งสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 

 (4) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดส านัก

นายกรัฐมนตร ีกระทรวงหรอืทบวง 

 ส านักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง 

 ส่วนราชการตาม (1) (2) (3) และ (4) มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

 การจัดตั้ง ส านักนายกรัฐมนตร ีกระทรวง ทบวง กรม ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ  

 การรวม หรอืการโอนส่วนราชการ 

 การรวมหรอืการโอน ส านักนายกรัฐมนตร ีกระทรวง ทบวง กรม ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 

 การจัดตั้งทบวงโดยให้สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ให้ระบุการสังกัดไว้ใน

พระราชบัญญัติด้วย 

 การจัดตั้งกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งไม่สังกัดส านัก

นายกรัฐมนตร ีกระทรวง หรือทบวง ให้ระบุการไม่สังกัดไว้ในพระราชบัญญัติด้วย 

 การรวมหรอืการโอนส่วนราชการส านักนายกรัฐมนตร ีกระทรวง ทบวง กรม ไม่วา่จะมีผลเป็นการ

จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่หรือไม่ ถ้าไม่มีการก าหนดต าแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือ

ลูกจา้งเพิ่มขึน้ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

 พระราชกฤษฎีกาให้ระบุอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ การโอนอ านาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่ง

กฎหมาย ซึ่งส่วนราชการหรือเจ้าพนักงานที่มีอยู่เดิม การโอนข้าราชการและลูกจ้าง งบประมาณรายจ่าย 

รวมทั้งทรัพย์สินและหนีส้ินเอาไว้ด้วย แล้วแต่กรณี 

 ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส านักงบประมาณมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลมิให้

มีการก าหนดต าแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรอืลูกจ้างของส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือที่ถูก

รวมหรือโอนไปตามวรรคหนึ่ง เพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบก าหนดสามปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาตาม

วรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับ 

 การเปลี่ยนชื่อส านักนายกรัฐมนตร ีกระทรวง ทบวง กรม ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และในกรณี

ที่ชื่อต าแหน่งของข้าราชการในส่วนราชการนั้นเปลี่ยนไปให้ระบุการเปลี่ยนชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา

ด้วย 
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 บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นอื่น ประกาศ 

หรือค าสั่งใดที่อ้างถึงส่วนราชการหรือต าแหน่งของข้าราชการที่ได้ถูกเปลี่ยนชื่อ ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่ง

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นอื่น ประกาศหรือค าสั่งนั้นอ้างถึงส่วน

ราชการหรอืต าแหน่งของข้าราชการที่ได้เปลี่ยนชื่อนั้น 

 การยุบส านักนายกรัฐมนตร ีกระทรวง ทบวง กรม ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

 เมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบส านักนายกรัฐมนตร ีกระทรวง ทบวง กรม แล้ว ให้งบประมาณรายจ่าย

ที่เหลืออยู่ของส่วนราชการนั้นเป็นอันระงับไป ส าหรับทรัพย์สินอื่นของส่วนราชการนั้นให้โอนให้แก่ส่วน

ราชการอื่นหรอืหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามที่รัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง

ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ีส าหรับวิธีการจัดการกิจการ สิทธิและหนี้สินของส่วนราชการ

นั้นให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบต าแหน่ง อันเนื่องมาแต่การยุบส่วน

ราชการตามวรรคหนึ่ง นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับอื่นแล้ว 

ให้ขา้ราชการหรอืลูกจา้งได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาด้วย 

 ในกรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐประสงค์จะรับโอนข้าราชการหรือ

ลูกจ้างตามวรรคสามก็ให้กระท าได้โดยมิให้ถือว่าข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้นได้พ้นจากราชการตามวรรค

สาม แต่ทั้งนีต้้องกระท าภายในสามสิบวันนับแต่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ   

 การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น

และมีฐานะเป็นกรม ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้ระบุอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้

ในกฎกระทรวงด้วย 

 ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของส่วนราชการเป็นผู้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการดังกล่าว 

กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส านักงบประมาณรว่มกันเสนอความเห็น

ต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการภายในและในการก าหนดอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วน

ราชการ ในการเสนอความเห็นดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจัด

อัตราก าลัง และส านักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องเสนอไปในคราว

เดียวกัน 

 การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในทบวงมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั้น 

หมวด 1 การจัดระเบียบราชการในส านักนายกรัฐมนตรี 

 การจัดระเบียบราชการในส านกันายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม ดังนี้ ส านักนายกรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายกรัฐมนตรีและ

คณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป เสนอแนะนโยบายและวางแผนการพัฒนาด้าน

เศรษฐกจิ สังคม การเมือง และความมั่นคง และราชการเกี่ยวกับการงบประมาณ ระบบราชการ การ

บริหารงานบุคคล กฎหมายและการพัฒนากฎหมาย การติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการ 

การส่งเสรมิการลงทุน การบรหิารจัดการทรัพยากรน้ า การปฏิบัติภารกิจพิเศษ และราชการอื่นตามที่
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มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่สังกัดส านัก

นายกรัฐมนตรหีรือที่มิได้อยู่ภายในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงใดโดยเฉพาะ 

 ส่วนราชการท่ีขึ้นตรงต่อปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(1) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(2) กรมประชาสัมพันธ์ 

(3) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 ส่วนราชการท่ีอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

(4) ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

(5) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(6) ส านักขา่วกรองแห่งชาติ 

(7) ส านักงบประมาณ 

(8) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

(9) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(10) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน 

(11) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

(12) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(13) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 

(14) ส านักงานบรหิารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

 ให้ส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรีบรรดาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเป็นกรม 

 หน่วยงานในก ากับของส านักนายกรัฐมนตรี 

 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 ราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์ 

 รัฐวิสาหกิจ 

 บรษิัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 

 องค์การมหาชน 

(1) ส านักงานส่งเสรมิการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) 

(2) องคก์ารบรหิารการพัฒนาพืน้ที่พเิศษเพื่อการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน (องคก์ารมหาชน) 

(3) ส านักงานบรหิารและพัฒนาองคค์วามรู้ (องคก์ารมหาชน) 

(4) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคก์ารมหาชน) 

(5) ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องคก์ารมหาชน) 

(6) สถาบันบรหิารจัดการธนาคารที่ดิน (องคก์ารมหาชน) 

(7) ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (องคก์ารมหาชน) 

(8) ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน) 

(9) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
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(10) ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

(11) ส านักงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ส่วนราชการหรอืหน่วยงานในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี 

(1) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

(2) ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

(3) ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 

(4) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(5) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

(6) ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(7) ศูนย์อ านวยการบรหิารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(8) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ 

(9) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

(10) คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

(11) คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(12) ส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

(13) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ 

(14) องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

(14) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

(15) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 ส านักนายกรัฐมนตรีอาจจัดให้มีส่วนราชการเป็นการภายในขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อ

ท าหน้าที่จัดท านโยบายและแผน ก ากับ เร่งรัด และติดตามนโยบายและแผนการปฏิบัตริาชการตามนโยบาย

ที่คณะรัฐมนตรกี าหนดหรืออนุมัติ เพื่อการนี้นายกรัฐมนตรีจะสั่งให้กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง

อื่นและมีฐานะเป็นกรมในส านักนายกรัฐมนตรจีัดท าก็ได้ 

 ส านักนายกรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม 

 ส านักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการ

ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในส านักนายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับนโยบายท่ี

คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรกี าหนดหรืออนุมัติ โดยจะให้มีรองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรปีระจ าส านักนายกรัฐมนตรเีป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้ 

 ในกรณีที่มีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีหรือมีทั้งรอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี การสั่งและการปฏิบัติราชการของรอง

นายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรปีระจ าส านักนายกรัฐมนตรใีห้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

 ในระหว่างที่คณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้ น

ใหม่จะเข้ารับหน้าที่เพราะนายกรัฐมนตรตีาย ขาดคุณสมบัติ ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก สภาผู้แทนราษฎรมี

มติไม่ไว้วางใจ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรขีองนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง หรือวุฒิสภา
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มีมติให้ถอดถอนจากต าแหน่ง ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนนายกรัฐมนตรี ถา้ไม่มีผู้ด ารงต าแหนง่รองนายกรัฐมนตรหีรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ

ได้ ใหค้ณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรคีนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 

 ในระหว่างที่คณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้น

ใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ให้คณะรัฐมนตรีดังกล่าวอ านวยความสะดวกให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ด าเนินการ

ใดๆ เท่าที่จ าเป็น เพื่อรับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินจากนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาเตรียมการ

ด าเนินการได้ 

 นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

(1) ก ากับโดยท่ัวไปซึ่งการบรหิารราชการแผน่ดิน เพื่อการนี้จะสั่งให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วน

ภูมิภาค และส่วนราชการซ่ึงมีหน้าท่ีควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ท ารายงาน

เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ในกรณีจ าเป็นจะยับยั้งการปฏิบัติราชการใดๆ ที่ขัดต่อนโยบายหรือมติของ

คณะรัฐมนตรีก็ได้และมีอ านาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนกลาง 

ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น 

(2) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีก ากับการบริหารราชการของกระทรวง หรือทบวงหนึ่งหรือหลาย

กระทรวงหรอืทบวง 

(3) บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกต าแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการ

ที่เรยีกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม 

(4) สั่งให้ข้าราชการซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งมาปฏิบัติราชการส านักนายกรัฐมนตรี โดย

จะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรอืไม่ก็ได้ ในกรณีที่ให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม ให้

ได้รับเงินเดือนในส านักนายกรัฐมนตรใีนระดับ และขั้นที่ไม่สูงกวา่เดิม 

(5) แต่งตั้งข้าราชการซ่ึงสงักัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปด ารงต าแหนง่ของอีกกระทรวง ทบวง กรม

หนึ่ง โดยให้ได้รับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเช่นว่านี้ให้ข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งมี

ฐานะเสมือนเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งตนมาด ารงต าแหน่งนั้นทุกประการ แต่ถ้าเป็น

การแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ต าแหน่งอธบิดีหรอืเทียบเท่าขึ้นไปต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

(6) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรกึษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตร ีหรือเป็น

คณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใดๆ และก าหนดอัตราเบีย้ประชุมหรอืค่าตอบแทนให้แก่ผูซ้ึ่งได้รับแต่งตั้ง 

(7) แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในส านักนายกรัฐมนตรี 

(8) วางระเบียบปฏิบัติราชการ  เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ เทา่ที่ไม่ขัดหรอืแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรอืกฎหมายอื่น 

(9) ด าเนินการอื่นๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย 

 ระเบียบตาม (8) เมื่อคณะรัฐมนตรใีห้ความเห็นชอบแล้ว ใหใ้ช้บังคับได้ 

 ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่เรยีกช่ืออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม 

แต่มิได้สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือทบวง นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตร ี

หรอืรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 
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 ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อ

นายกรัฐมนตรี และให้มีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและรองเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการและจะให้มีผู้ ช่วยเลขาธิการ

นายกรัฐมนตร ีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

 ให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นข้าราชการ

การเมือง และให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็น

ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และ

ราชการในพระองค์ มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้มีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติ

ราชการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรเีป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

 ใหเ้ลขาธกิารคณะรัฐมนตรี รองเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็น

ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

 ในส านักนายกรัฐมนตรี อาจมีส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ได้ตามที่

ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

 ส านักนายกรัฐมนตรี นอกจากมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านัก

นายกรัฐมนตรี ให้มีปลัดส านักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในส านักนายกรัฐมนตรี ก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติ

ราชการของส านักนายกรัฐมนตรี และล าดับความส าคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วน

ราชการในส านักนายกรัฐมนตรใีห้เป็นไปตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีก าหนดรวมทั้งก ากับ เร่งรัด ติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรี 

(2) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรีรองจากนายกรัฐมนตรี 

รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้า

ส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

(3) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

 ในการปฏิบัติราชการของปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ให้มีรองปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่ง

และปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วยปลัดส านักนายกรัฐมนตรเีป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

 ในกรณีที่มีรองปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ช่วยปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือมีทั้งรองปลัด

ส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ช่วยปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ให้รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ช่วยปลัด

ส านักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดส านัก

นายกรัฐมนตรี 

 ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  และผู้ช่วยปลัดส านัก

นายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และให้รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยปลัดส านัก
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นายกรัฐมนตร ีและผู้ด ารงต าแหนง่ที่เรยีกช่ืออยา่งอืน่ในส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตร ีมีอ านาจหน้าที่

ตามที่ปลัดส านักนายกรัฐมนตรกี าหนดหรือมอบหมาย 

 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ าท่ัวไปของส านัก

นายกรัฐมนตรี และราชการท่ีคณะรัฐมนตรมีิได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัด

ส านักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในส านัก

นายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของส านักนายกรัฐมนตร ี

ยกเว้นราชการของส่วนราชการซึ่งกฎหมายก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

 ในกรณีท่ีส านักนายกรัฐมนตรีมีทบวงอยู่ในสงักัดและยงัไมส่มควรจัดตั้งส านักงานปลัดทบวง จะ

ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีท าหน้าที่ส านักงานปลัดทบวงด้วยก็ได้ 

หมวด 2 การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรอืทบวง 

 ให้จัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังนี้ 

(1) ส านักงานรัฐมนตรี  (ไม่มีฐานะเป็นกรม แต่มีฐานะเป็นส่วนราชการ) 

 (2) ส านักงานปลัดกระทรวง 

 (3) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น เว้นแต่บางกระทรวงเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นจะไม่

แยกส่วนราชการตั้งขึ้นเป็นกรมก็ได้ 

 ให้ส่วนราชการตาม (2) และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตาม (3) มีฐานะเป็นกรม 

 กระทรวงใดมีความจ าเป็นจะต้องมีส่วนราชการเพื่อท าหน้าที่จัดท านโยบายและแผน ก ากับ เร่งรัด 

และติดตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง จะจัดระเบียบบริหารราชการโดยอนุมัติ

คณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีส านักนโยบายและแผนเป็นส่วนราชการภายใน ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงก็ได้ 

 ในกระทรวงจะตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะซึ่ง

ไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการดังกล่าวเป็นอธิบดีหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่าง

อื่นที่มีฐานะเป็นอธิบดีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้อธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นดังกล่าวมี

อ านาจหน้าที่ส าหรับส่วนราชการนั้นเช่นเดียวกับอธิบดี ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้

คณะอนุกรรมการสามัญประจ ากระทรวงท าหน้าที่คณะอนุกรรมการสามัญประจ ากรม ส าหรับส่วน

ราชการนั้น 

 การแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นของส่วนราชการ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

เป็นผู้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และให้ผูด้ ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง

ระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ 

 กอ่นทีค่ณะรัฐมนตรจีะให้ความเห็นชอบในร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการของกระทรวงใด 

ให้นายกรัฐมนตรสี่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒสิภาเพื่อทราบ 

 กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
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 การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหนึ่งๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม ส่วนการจัดระเบียบราชการในกระทรวงที่เกี่ยวกับการทหาร และการศึกษา ให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 ให้ปลัดกระทรวง หัวหน้ากลุ่มภารกิจและหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป วางแผนและ

ประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ ในกระทรวงร่วมกันเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ ความคุม้ค่า และบรรลุเปา้หมายของกระทรวง 

 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ากลุ่มภารกิจดังกล่าวจะมีมติให้น า

งบประมาณท่ีแต่ละส่วนราชการได้รับจัดสรรมาด าเนินการและใช้จ่ายร่วมกันก็ได้ 

 ในกระทรวงหนึ่ง ให้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  และ

รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงให้สอดคล้องกับ

นโยบายที่คณะรัฐมนตรแีถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรกี าหนด หรืออนุมัติ โดยจะให้มีรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้ชว่ยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้ 

 ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมอบหมาย 

 ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะ

เป็นกรม แต่มิได้สังกัดกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

ปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 

 ในกระทรวงให้มีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

  (1) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติ

ราชการ ก ากับการท างานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และประสานการปฏิบัติงานของ

ส่วนราชการในกระทรวงให้มีเอกภาพสอดคล้องกัน รวมทั้งเร่งรัดติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของส่วนราชการในกระทรวง 

 (2) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี 

 (3) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานปลัดกระทรวง  และรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการของส านักงานปลัดกระทรวง 

 ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวง จะให้มีรองปลัดกระทรวงคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติ

ราชการตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมายก็ได้ 

 ภายในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงก าหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองส่วนราชการ

ขึ้นไปอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดยีวกันก็ได้ โดยให้แต่ละกลุ่มภารกิจมีผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีคน

หนึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกลุ่ม

ภารกิจนั้น โดยปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงหรือขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีตามที่ก าหนดโดย

กฎกระทรวง และในกรณีที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อปลัดกระทรวงตามที่

ก าหนดโดยกฎกระทรวง 
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 ในกลุ่มภารกิจเดียวกัน หัวหน้ากลุ่มภารกิจอาจก าหนดให้ส่วนราชการของส่วนราชการระดับกรม

แห่งหนึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสารบรรณ บุคลากร การเงิน การพัสดุ หรือการบริหารงานทั่วไปให้ แก่ส่วน

ราชการแห่งอื่นภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้ 

 กระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ และมีปรมิาณงานมาก จะให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่ง

และปฏิบัติราชการเพิ่มขึน้เป็นสองคนก็ได้ 

 ในกรณีที่กระทรวงใดมีการจัดกลุ่มภารกิจ จะให้มีรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้นเป็นหั วหน้ากลุ่ม

ภารกิจก็ได้ และให้อ านาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงที่เกี่ยวกับราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจเป็น

อ านาจหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มภารกิจนั้น ทั้งนี ้เว้นแต่จะมีกฎกระทรวงก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

 กระทรวงใดมีภารกิจเพิ่มขึ้น และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีรองปลัดกระทรวงมากกว่าท่ี

ก าหนดไว้ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจะ

ร่วมกันอนุมัติให้กระทรวงนั้นมีรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษโดยจะก าหนดเงื่อนไข

หรือเงื่อนเวลาไว้ด้วยหรอืไม่ก็ได้ 

 ใหค้ณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจัดให้มีการประชุมพิจารณาร่วมกัน โดยกรรมการแต่ละฝ่าย

จะต้องมาประชุมไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม และในการออกเสียงลงมติจะต้องได้คะแนน

เสียงของกรรมการแต่ละฝ่ายเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการฝ่ายดังกล่าวที่มาประชุม แล้วให้น ามติ

ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรพีิจารณาต่อไป 

 ส านักงานรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็น

ข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ

ส านักงานรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็น

ข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรกี็ได้ 

 ส านักงานปลัดกระทรวง (มีฐานะเป็นกรม) มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ าท่ัวไปของ

กระทรวง และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวง

โดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตาม

นโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 

 ในกรณีที่กระทรวงมีทบวงอยู่ในสังกัดและยังไม่สมควรจัดตั้งส านักงานปลัดทบวง จะให้ส านักงาน

ปลัดกระทรวงท าหน้าที่ส านักงานปลัดทบวงด้วยก็ได้ 

 การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงให้อนุโลมตามการจัดระเบียบราชการ

ของกระทรวงซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 18 ถงึมาตรา 23 

หมวด 3 

การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งสังกัดส านักนายกรัฐมนตรหีรอืกระทรวง 

 ราชการส่วนใดซึ่งโดยสภาพและปรมิาณของงานไม่เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นกระทรวงหรอืทบวงซึ่งมี

ฐานะเทียบเท่ากระทรวง จะจัดตั้งเป็นทบวงสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง เพื่อให้มี

รัฐมนตรวี่าการทบวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของทบวงก็ได้ 

และให้จัดระเบยีบราชการในทบวงดังนี้ 

 (1) ส านักงานรัฐมนตรี  (ไม่มีฐานะเป็นกรม มีฐานะเป็นส่วนราชการเท่านั้น) 
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 (2) ส านักงานปลัดทบวง 

 (3) กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น เว้นแต่บางทบวงซึ่งเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นจะไม่แยก

ส่วนราชการตั้งขึ้นเป็นกรมก็ได้ 

 ให้ส่วนราชการตาม (2) และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตาม (3) มีฐานะเป็นกรม 

 ในกรณีที่ส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมีทบวงอยู่ในสังกัด และปริมาณและคุณภาพของ

ราชการในทบวงยังไม่สมควรจัดตั้งส านักงานปลัดทบวง จะให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือ

ส านักงานปลัดกระทรวงท าหน้าที่ส านักงานปลัดทบวงด้วยก็ได้ 

 การจัดระเบียบราชการในทบวงหนึ่งๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรม ส่วนการจัดระเบียบราชการในทบวงมหาวิทยาลัย ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 ทบวงมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (**

ปัจจุบันไม่มีทบวง**) 

 ทบวงหนึ่งมีรัฐมนตรีว่าการทบวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และก าหนดนโยบายของทบวงให้

สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรกี าหนดหรอือนมุัติ และรับผดิชอบในการปฏิบัติราชการของทบวง 

และจะให้มีรัฐมนตรช่ีวยว่าการทบวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้ 

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง ให้

เป็นไปตามที่รัฐมนตรวี่าการทบวงมอบหมาย 

ในกรณีที่เป็นทบวงสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ให้รัฐมนตรีว่าการทบวงปฏิบัติราชการ

ภายใต้การก ากับของนายกรัฐมนตรหีรือรัฐมนตรวี่าการกระทรวง แล้วแต่กรณี 

 ทบวง นอกจากมีรัฐมนตรีว่าการทบวงและรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง ให้มีปลัดทบวงคนหนึ่งมี

อ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในทบวง ก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของทบวง 

และล าดับความส าคัญของแผนการปฏิบัตริาชการประจ าปีของส่วนราชการในทบวงให้เป็นไปตามนโยบายที่

รัฐมนตรกี าหนด รวมทั้งก ากับ เรง่รัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทบวง 

(2) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในทบวงรองจากรัฐมนตรี 

(3) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานปลัดทบวงและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ

ส านักงานปลัดทบวง 

 ในการปฏิบัติราชการของปลัดทบวง ให้มีรองปลัดทบวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให้

มีผู้ช่วยปลัดทบวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

 ในกรณีที่มีรองปลัดทบวงหรือผู้ช่วยปลัดทบวง หรือมีทั้งรองปลัดทบวงและผู้ช่วยปลัดทบวง ให้

รองปลัดทบวงหรือผู้ช่วยปลัดทบวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รอง

จากปลัดทบวง 

 ให้รองปลัดทบวง ผู้ช่วยปลัดทบวง และผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในส านักงานปลัดทบวง 

มีอ านาจหน้าที่ตามที่ปลัดทบวงก าหนดหรือมอบหมาย 
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 ในกรณีที่ปลัดทบวงจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งใด หรือมติของ

คณะรัฐมนตรใีนเรื่องใด ถา้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น

มิได้กล่าวถงึอ านาจของปลัดทบวงไว้ให้ปลัดทบวงมีอ านาจดังเช่นปลัดกระทรวง 

 ในกรณีที่ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือส านักงานปลัดกระทรวงท าหน้าที่ส านักงาน

ปลัดทบวง ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรหีรือปลัดกระทรวงท าหน้าที่ปลัดทบวง 

 ส านักงานรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็น

ข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ

ส านักงานรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการทบวง และจัดให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี ซึ่งเป็น

ข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรอืหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรกี็

ได้ 

  [มาตรา 29 แก้ไขค าว่า “ส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี” เป็น “ส านักงานรัฐมนตรี” โดย

พระราชบัญญัติระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545] 

 ส านักงานปลัดทบวงมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ าท่ัวไปของทบวง  และราชการที่

คณะรัฐมนตรมีิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดทบวงโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและ

เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทบวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติ

ราชการของทบวง 

หมวด 4 การจัดระเบียบราชการในกรม 

 กรมซ่ึงสังกัดหรอืไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตร ีกระทรวง หรือทบวงอาจแบง่ส่วนราชการดังนี้ 

(1) ส านักงานเลขานุการกรม 

(2) กองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง เว้นแต่บางกรมเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นจะไม่แยกส่วน

ราชการตั้งขึ้นเป็นกองก็ได้ 

กรมใดมีความจ าเป็น จะแบ่งส่วนราชการโดยให้มีส่วนราชการอื่นนอกจาก (1)หรอื (2) ก็ได้ 

ส าหรับส านักงานต ารวจแห่งชาติ จะแบ่งส่วนราชการให้เหมาะสมกับราชการของต ารวจก็ได้   **

(แกไ้ขใหม่ตามฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)** 

 กรมมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

ของกรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของกรมนั้น 

 ในกรมหนึ่งมอีธบิดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผดิชอบในการปฏิบัติราชการของ

กรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ ราชการของ

กระทรวงและในกรณีที่มีกฎหมายอื่นก าหนดอ านาจหน้าที่ของอธิบดีไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อ านาจ

และการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวให้ค านึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรแีถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือที่

คณะรัฐมนตรกี าหนดหรืออนุมัติ และนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงด้วย 

 ในกรมหนึ่งจะให้มีรองอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจากอธิบดีและช่วยอธิบดีปฏิบัติ

ราชการก็ได้ 

 รองอธบิดีมีอ านาจหน้าที่ตามที่อธบิดีก าหนดหรอืมอบหมาย 
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 ส านักงานเลขานุการกรมมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการท่ัวไปของกรม และราชการที่มิได้แยกให้

เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะมีเลขานุการกรมเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ 

และรับผดิชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานเลขานุการกรม 

 ส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง (2) และส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง ให้มีอ านาจ

หน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นๆ โดยให้มีผู้อ านวยการกอง หัวหน้ากอง หรือ

หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่ากับผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้ากองหรือหัวหน้าส่วน

ราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผดิชอบในการปฏิบัติราชการ 

 กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ จะตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพื่อให้มี

หัวหน้าส่วนราชการประจ าเขตแล้วแต่จะเรียกชื่อเพื่อปฏิบัติงานทางวิชาการก็ได้ 

หัวหน้าส่วนราชการประจ าเขตมีอ านาจหน้าที่เป็นผู้รับนโยบายและค าสั่งจากกระทรวง ทบวง กรม มา

ปฏิบัติงานทางวิชาการ และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการประจ าส านักงานเขตซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง 

กรมนั้น 

 ความในมาตรานีไ้ม่ใชบ้ังคับแก่การแบ่งเขตและการปกครองบังคับบัญชาของต ารวจซึ่งได้ก าหนด

โดยพระราชกฤษฎีกา * (แกไ้ขใหม่ตามฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)* 

 กระทรวง ทบวง หรอืกรมใดโดยสภาพและปริมาณของงานสมควรมีผู้ตรวจราชการของกระทรวง 

ทบวง หรอืกรมนั้น ก็ให้กระท าได้ 

 ผู้ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง หรือกรม มีอ านาจหน้าท่ีตรวจและแนะน าการปฏิบัติ

ราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง ทบวง หรือกรมนั้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของ

กระทรวง ทบวง หรอืกรมหรอืมติของคณะรัฐมนตร ีหรอืการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

 ส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมจะมีเลขาธิการ ผู้อ านวยการ หรือต าแหน่งที่

เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าปลัดกระทรวงหรืออธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบใน

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และจะให้มีรองเลขาธิการ รอง

ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งรองของต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นหรือผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

หรือต าแหน่งผู้ช่วยของต าแหนง่ที่เรยีกช่ืออยา่งอืน่ หรือมีทัง้รองเลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการหรอืทั้ง

รองผู้อ านวยการและผู้ช่วยอ านวยการ หรือทั้งต าแหน่งรองและต าแหน่งผู้ช่วยของต าแหน่งที่เรียกชื่อ

อย่างอื่น เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และช่วยปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 

หมวด 5 การปฏิบัติราชการแทน 

 อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการอื่นที่ผู้ด ารง

ต าแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งใด หรือมติของ

คณะรัฐมนตรใีนเรื่องใด ถา้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรี

ในเรื่องนั้นมิได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอ านาจไว้ 

ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นอาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นในส่วนราชการเดียวกันหรือส่วนราชการอื่น 

หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ในพระราช

กฤษฎีกา 
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 พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอาจก าหนดใหม้ีการมอบอ านาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดจนการมอบ

อ านาจให้ท านิติกรรมสัญญา ฟ้องคดีและด าเนินคดี หรือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขในการ

มอบอ านาจหรือที่ผูร้ับมอบอ านาจต้องปฏิบัติก็ได้ 

 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับอ านาจในการอนุญาตตามกฎหมายที่บัญญัติให้ต้องออก

ใบอนุญาตหรือที่บัญญัติผู้มีอ านาจอนุญาตไว้เป็นการเฉพาะ ในกรณีเช่นนั้นให้ผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งมี

อ านาจตามกฎหมายดังกล่าวมีอ านาจมอบอ านาจให้ข้าราชการซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ว่า

ราชการจังหวัดได้ตามที่เห็นสมควร หรอืตามที่คณะรัฐมนตรกี าหนดในกรณีมอบอ านาจให้ผู้วา่ราชการ

จังหวัด ให้ผูว้่าราชการจังหวัดมีอ านาจมอบอ านาจได้ต่อไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้มอบอ านาจ

ก าหนด 

 ในกรณีตามวรรคสาม เพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนจะตราพระราช

กฤษฎีกาก าหนดรายชื่อกฎหมายที่ผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายดังกล่าวอาจมอบอ านาจ

ตามวรรคหนึ่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก็ได้ 

 การมอบอ านาจใหท้ าเป็นหนังสอื” 

 เมื่อมีการมอบอ านาจแล้ว ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอ านาจนั้น โดยผู้มอบอ านาจจะ

ก าหนดให้ผู้รับมอบอ านาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนต่อไป โดยจะก าหนด

หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการใช้อ านาจนั้นไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่ในกรณีการมอบอ านาจให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัดคณะรัฐมนตรีจะก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมอบอ านาจต่อไป

ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่กี่ยวข้องในจังหวัดก็ได้ 

 ในการมอบอ านาจ ให้ผู้มอบอ านาจพิจารณาถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนความ

รวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของต าแหน่งของผู้รับมอบ

อ านาจและผู้รับมอบอ านาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอ านาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอ านาจ

ดังกล่าว 

หลักการพิจารณาในการมอบอ านาจ ให้ผู้มอบอ านาจพิจารณาดังนี้ 

(1) การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

(2) ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ 

(3) การกระจายอ านาจความรับผิดชอบตามสภาพของต าแหน่งของผู้รับมอบอ านาจ 

(4) ผู้รับมอบอ านาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอ านาจตามวัตถุประสงคข์องการมอบอ านาจ 

 เมื่อได้มอบอ านาจแล้ว ผู้มอบอ านาจมีหน้าที่ก ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบ

อ านาจ และให้มีอ านาจแนะน าหรือแกไ้ขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจได้ 

 ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในกรม ถ้าการปฏิบัติราชการใดของส่วนราชการนั้นมี

ลักษณะเป็นงานการให้บริการหรือมีการให้บริการเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยและหากแยกการบริหาร

ออกเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษจะบรรลุเป้าหมายตามมาตรา 3/1 ยิ่งขึ้น ส่วนราชการ

ดังกล่าวโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะแยกการปฏิบัติราชการในเรื่องนั้น ไปจัดตั้งเป็นหน่วย

บรกิารรูปแบบพเิศษ ซึ่งมิใช่เป็นส่วนราชการหรอืรัฐวิสาหกิจแต่อยู่ในก ากับของส่วนราชการดังกล่าวก็

ได้ ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
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 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรตีามวรรคหนึ่งอย่างน้อยให้ก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับการจัดตั้งการ

มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน วิธีการบริหารงาน การด าเนินการด้านทรัพย์สิน การก ากับดูแล

สิทธิประโยชน์ของบุคลากรและการยุบเลิกไว้ด้วย 

 ให้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการตามภารกิจที่จัดตั้งหน่วยบริการ

รูปแบบพิเศษนั้นเป็นหลัก และสนับสนุนภารกิจอื่นของส่วนราชการดังกล่าวตามที่ได้รับมอบหมาย 

และอาจให้บริการแก่ส่วนราชการอื่น หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน แต่ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อ

ภารกิจอันเป็นวัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้ง 

 ให้รายได้ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเป็นรายได้ท่ีไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 

หมวด 6 การรักษาราชการแทน 

 ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได ้ใหร้องนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้า

มีรองนายกรัฐมนตรีหลายคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็น

ผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้

คณะรัฐมนตรมีอบหมายใหร้ัฐมนตรคีนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 

 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรวี่าการกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใหร้ัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหลายคน ให้

คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มี

ผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรี

มอบหมายให้รัฐมนตรคีนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 

 ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแกร่ัฐมนตรวี่าการทบวงด้วยโดยอนุโลม 

 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรี  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้  ให้

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีหลายคน ให้

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 

ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตร ีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงคนหนึ่ง

เป็นผู้รักษาราชการแทน 

 ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่เลขานุการรัฐมนตรวี่าการทบวงด้วยโดยอนุโลม 

 ในกรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวง  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้  ให้รอง

ปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน ถา้มีรองปลัดกระทรวงหลายคน ให้นายกรัฐมนตรีส าหรับ

ส านักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรวี่าการกระทรวงแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษา

ราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้

นายกรัฐมนตรีส าหรับส านักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการใน

กระทรวงซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธบิดีหรอืเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน 
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 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง  หรือมีแต่ ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 

ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งด ารงต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกองหรือ

เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 

ให้น าความในมาตรา 44 มาใช้บังคับแก่กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งปลัดทบวงหรือรองปลัดทบวง

ตามมาตรา 24 หรือมาตรา 28 ด้วยโดยอนุโลม 

 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองอธิบดีเป็นผู้รักษา

ราชการแทน ถา้มีรองอธิบดีหลายคน ใหป้ลัดกระทรวงแต่งตั้งรองอธบิดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษา

ราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกระทรวง

แต่งตั้งข้าราชการในกรมซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี หรือข้าราชการตั้งแต่ต าแหน่ง

หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน  แต่ถ้านายกรัฐมนตรี

ส าหรับส านักนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเห็นสมควรเพื่อความเหมาะสมแก่การ

รับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้น นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้ง

ข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอธบิดีหรอืเทียบเท่า เป็นผู้รักษาราชการ

แทนก็ได้ 

 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดี  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้อธิบดีจะแต่งตั้ง

ข้าราชการในกรมซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี หรือข้าราชการตั้งแต่ต าแหน่งหัวหน้ากองหรือ

เทยีบเทา่ขึน้ไปเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 

 ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ รอง

เลขาธิการ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าปลัดกระทรวงหรือ

อธิบดีในส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรมด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการกรมตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง หรือหัวหน้าส่วนราชการ

ตามมาตรา 33 วรรคสอง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนหนึ่ง 

ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากวา่หัวหน้ากองหรือเทยีบเทา่ เป็นผู้รักษาราชการแทน 

 ให้น าความในมาตรานี้มาใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมด้วยโดย

อนุโลม 

 ใหผู้้รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอ านาจหน้าที่เช่นเดยีวกับผู้ซึ่งตนแทน 

 ในกรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งใดหรอืผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอ านาจ

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่ง

มอบหมายหรือมอบอ านาจ 

 ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรอืให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้

ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าท่ีเป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าท่ี

เช่นเดยีวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรอืปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณ ี

 การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่กระทบกระเทือนอ านาจนายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรเีจา้สังกัด ปลัดกระทรวง หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือผู้
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ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าอธิบดี ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาท่ีจะแต่งตั้งข้าราชการอื่นเป็นผู้รักษาราชการ

แทนตามอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 

 ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ผูด้ ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วยพ้นจากความ

เป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าท่ี 

 ความในหมวดนี้มิให้ใช้บังคับแกร่าชการในกระทรวงที่เกี่ยวกับทหาร 

 

หมวด 7 การบริหารราชการในต่างประเทศ 

 “คณะผู้แทน” หมายความว่า บรรดาข้าราชการฝ่ายพลเรือน หรือข้าราชการฝ่ายทหารประจ าการ

ในต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล 

สถานรองกงสุล ส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นและปฏิบัติหน้าที่

เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ และคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การ

ระหว่างประเทศ 

 “หัวหน้าคณะผู้แทน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการกงสุล ในกรณีของคณะผู้แทน

ถาวรไทยประจ าองค์การระหว่างประเทศ ให้หมายความว่า ข้าราชการสังกัดส่วนราชการซึ่งได้รับ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองคก์ารระหว่างประเทศ 

 “รองหัวหน้าคณะผู้แทน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทน ในกรณีของคณะผู้แทนถาวรไทย

ประจ าองคก์ารระหว่างประเทศ ให้หมายความว่าข้าราชการสังกัดส่วนราชการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งในลักษณะเดียวกัน 

 ให้หัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้รับนโยบายและค าสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 

คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการใน

ต่างประเทศ และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทน และจะให้มีรองหัวหน้าคณะผู้แทนเป็น

ผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทนก็ได้ 

 การสั่ง และการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต่อบุคคลในคณะผู้ แทนให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่คณะรัฐมนตรกี าหนด 

 หัวหน้าคณะผู้แทนอาจมอบอ านาจให้บุคคลในคณะผู้แทนปฏิบัติราชการแทนตามระเบียบที่

คณะรัฐมนตรกี าหนด 

 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองหัวหน้า

คณะผู้แทนรักษาราชการแทน 

 ในกรณีที่ไม่มีรองหัวหน้าคณะผู้แทนที่จะรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง หรือไม่มีผูด้ ารงต าแหน่ง

ใดอันเป็นบุคคลในคณะผู้แทน หรือมีแต่บุคคลดังกล่าวไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้การรักษาราชการแทน

หัวหน้าคณะผู้แทนหรอืผู้ด ารงต าแหน่งใดอันเป็นบุคคลในคณะผู้แทน เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรี

ก าหนด 

 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับขา้ราชการฝ่ายทหารประจ าการในต่างประเทศ 
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 หัวหน้าคณะผู้แทนมีอ านาจและหน้าท่ี ดังนี้ 

(1) บรหิารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

(2) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามท่ีนายกรัฐมนตรี

สั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 

(3) บังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทนและข้าราชการฝา่ยพลเรือนที่มใิช่บุคคลในคณะผู้แทนซึ่งประจ าอยู่

ในประเทศที่ตนมีอ านาจหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่ง

ของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้า

รัฐบาล 

(4) รายงานข้อเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคลตาม ( 3) เพื่อ

ประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการต้นสังกัดเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการเลื่อนขั้น

เงินเดอืน 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการทบวง ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง 

อธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทยีบเทา่ อาจมอบอ านาจใหห้ัวหนา้คณะผู้แทนปฏบิัติราชการแทนได้ ในการ

นีใ้ห้น าความในมาตรา 38 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อมีการมอบอ านาจตามวรรคหนึ่งโดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอ านาจนั้น และ

จะมอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้อื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่เป็นการมอบอ านาจต่อไปให้บุคคลในคณะผู้แทนตาม

ระเบียบที่คณะรัฐมนตรกี าหนด 

 เมื่อได้มีการมอบอ านาจแล้ว หัวหน้าคณะผู้แทนมีหน้าที่ก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติราชการของ

ผู้รับมอบอ านาจ และให้มีอ านาจแนะน าและแกไ้ขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจได้ 

 การที่กระทรวง ทบวง กรม จะมอบอ านาจหรือมีค าสั่งใดที่เกี่ยวข้องไปยังหัวหน้าคณะผู้แทน ให้

แจ้งผ่านกระทรวงการต่างประเทศ 

 

ส่วนท่ี 2 การจัดระเบียบบรหิารราชการส่วนภูมิภาค 

 ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

(1) จังหวัด 

(2) อ าเภอ 

หมวด 1 จังหวัด 

 ใหร้วมท้องท่ีหลายๆ อ าเภอตั้งขึ้นเป็นจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

 การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดหรือกลุ่ม

จังหวัดยื่นค าขอจัดตั้งงบประมาณได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ในพระราช

กฤษฎีกา ในกรณีนี้ให้ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ 

 ให้จังหวัดมอี านาจภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

(1) น าภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
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(2) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็น

ธรรมในสังคม 

(3) จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสรมิ และช่วยเหลอืประชาชนและชุมชนที่ดอ้ยโอกาสเพื่อให้ไดร้บั

ความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกจิและสังคมในการด ารงชวีิตอย่างพอเพียง 

(4) จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถงึได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ 

(5) จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถ

ด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะ

ด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 

(6) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย 

หรือที่มีกฎหมายก าหนด 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีของจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการและ

หน่วยงานของรัฐที่ประจ าอยู่ในเขตจังหวัดที่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนพัฒนา

จังหวัดตามมาตรา 53/1 

 ในจังหวัดหนึ่งให้มีคณะกรมการจังหวัด ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการ

บริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนั้น กับปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรี

ก าหนด คณะกรมการจังหวัดประกอบด้วย  

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  

(2) รองผู้วา่ราชการจังหวัดหนึ่งคนตามที่ผูว้่าราชการจังหวัดมอบหมาย  

(3) ปลัดจังหวัด  

(4) อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ท าการอัยการจังหวัด  

(5) ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด  

(6) หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดจากกระทรวงและทบวงต่างๆ เว้นแต่กระทรวงมหาดไทยซึ่ง

ประจ าอยู่ในจังหวัด กระทรวง หรือทบวงละหนึ่งคน เป็นกรมการจังหวัด 

(7) หัวหน้าส านักงานจังหวัดเป็นกรมการจังหวัดและเลขานุการ 

 ถา้กระทรวงหรอืทบวงมีหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดซึ่งกรมต่างๆ ในกระทรวงหรือทบวงนั้น

ส่งมาประจ าอยู่ในจังหวัดมากกว่าหนึ่งคน ให้ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงก าหนดให้หัวหน้าส่วน

ราชการประจ าจังหวัดหนึ่งคนเป็นผู้แทนของกระทรวงหรอืทบวงในคณะกรมการจังหวัด 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หัวหน้าส่วน

ราชการประจ าจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรมการจังหวัด

เพิ่มขึน้เฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งก็ได้ 

 ให้จังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน

ระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ

ร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งท าการอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วน
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ภูมิภาคหรอืราชการบรหิารส่วนกลางและผู้บริหารองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งหมดในจังหวัดรวมทั้ง

ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 

 การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จ านวนและวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมและ

ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในพระราช

กฤษฎีกา 

 เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และการด าเนินกิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งปวง ท่ีกระท าในพื้นท่ีจังหวัดต้อง

สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว 

 ในจังหวัดหนึ่ง ให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้รับนโยบายและค าสั่งจากนายกรัฐมนตรีใน

ฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับท้องท่ีและ

ประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการ

ส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอ าเภอ และจะให้มีรองผู้ว่าราชการ

จังหวัด หรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ 

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วน

ภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผดิชอบในราชการรองจากผู้วา่ราชการจังหวัด 

 ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

(**ขอ้สอบออกบ่อยผู้วา่ รองผู้วา่สังกัด......./ ส่วนต าแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าฯ ตามกฎหมายบัญญัติ แต่ขอ้เท็จ

ยังไม่มีการแต่งตั้งต าแหน่งดังกล่าวมาปฏิบัติราชการ) 

 ในจังหวัดหนึ่ง นอกจากจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ และ

รับผิดชอบงานบริหารราชการของจังหวัดดังกล่าวในมาตรา 54 ให้มีปลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วน

ราชการประจ าจังหวัด ซึ่งกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ส่งมาประจ าท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่า

ราชการจังหวัด และมีอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบรหิารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง 

กรมนั้น ในจังหวัดนั้น 

 ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหนึ่ง เรียก

โดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ท าหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัด

ให้ใชว้ิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีและเป็นไปตามหลักการที่ก าหนดไว้ในมาตรา 3/1  

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ประกอบด้วย 

(1) ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรซีึ่งมีเขตอ านาจในจังหวัดเป็นประธาน 

(2) ผู้แทนภาคประชาสังคม  

(3) ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งผู้บรหิาร 

(4) ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน  

ทั้งนี้  จ านวน วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้ เป็นไปตามระเ บียบส านัก

นายกรัฐมนตรี 
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ในกรณีที่ ก.ธ.จ. พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับหรือมีกรณทีี่เป็นการ

ทุจรติ ให้เป็นหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ท่ีจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ

หรอืหน่วยงานอื่นของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณ ีเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีต่อไป” 

 ในกรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้วา่ราชการจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจ

ปฏิบัติราชการได้ให้ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้ว่า

ราชการจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้ว่า

ราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัดหลายคน ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองผู้ว่า

ราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัดคนใดคนหนึ่ง  แล้วแต่กรณี เป็นผู้รักษา

ราชการแทน ถ้าไม่มีทั้งผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัด

จังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดซึ่งมีอาวุโสตาม

ระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 

 ***(ขอ้สอบเคยถามว่า ต าแหน่งใดอาจได้รับแต่งแต่งรักษาราชการแทนผู้วา่ราชการได้)** 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจและหน้าท่ีดังนี้ 

(1) บรหิารราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และตามแผนพัฒนาจังหวัด 

(2) บรหิารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่ง

การในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 

(3) บริหารราชการตามค าแนะน าและค าชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวงในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี 

(3) ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจ าอยู่ในจังหวัด

นั้น ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนใน

มหาวิทยาลัย ข้าราชการในส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครู ให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการ

ของนายกรัฐมนตร ีหรือยับยั้งการกระท าใดๆ ของข้าราชการในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

หรือค าสั่งของกระทรวง ทบวง กรมมติของคณะรัฐมนตร ีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ช่ัวคราวแล้ว

รายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง 

(5) ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ 

ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครู ผู้ตรวจ

ราชการและหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ  

    

(6) เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เก่ียวข้อง หรือเสนอขอจัดตั้งงบประมาณต่อส านักงบประมาณตาม

มาตรา 52 วรรคสาม และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 

(7) ก ากับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย 
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(8) ก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ให้มีอ านาจท า

รายงานหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานขององคก์ารของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรี

เจา้สังกัดองคก์ารของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

(9) บรรจุ แต่งตั้ง ให้บ าเหน็จ และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย และตามที่

ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย 

 การยกเว้น จ ากัด หรือตัดทอน อ านาจหน้าท่ีของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการใน

จังหวัด หรือให้ข้าราชการของส่วนราชการใดมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค

เช่นเดียวกับผู้วา่ราชการจังหวัดจะกระท าได้โดยตราเป็นพระราชบัญญัติ  **(ข้อสอบออกบ่อย)*** 

ให้น าความในมาตรา 48 และมาตรา 49 มาใช้บังคับแก่ผู้รักษาราชการแทนและผู้ปฏิบัติราชการแทน

ตามหมวดนี้ 

 ให้แบ่งส่วนราชการของจังหวัดดังนี้ 

(1) ส านักงานจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนั้น มี

หัวหน้าส านักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผดิชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงาน

จังหวัด  **(ข้อสอบเคยออกต าแหน่งใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานจังหวัด)*** 

(2) ส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น มีหน้าที่เก่ียวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้นๆ 

มีหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดนั้นๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผดิชอบ 

หมวด 2 อ าเภอ 

 ในจังหวัดหนึ่งให้มีหน่วยราชการบรหิารรองจากจังหวัดเรียกว่าอ าเภอ 

 การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนเขตอ าเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา **(ออกข้อสอบบ่อย)*** 

 ให้อ าเภอมีอ านาจหน้าท่ีภายในเขตอ าเภอ ดังต่อไปนี้ 

(1) อ านาจและหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรา 52/1 (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) โดยให้น าความในมาตรา 52/1 

วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม ดังนี้ 

(1) น าภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกดิผลสัมฤทธิ์ 

(2) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและ

เป็นธรรมในสังคม 

(3) จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาสเพื่อให้

ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกจิและสังคมในการด ารงชวีิตอย่างพอเพียง 

(4) จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมี

คุณภาพ 

(5) จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถ

ด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะ

ด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตร ีกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย 

หรือที่มีกฎหมายก าหนด 
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(2) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการบริการร่วมกันของหน่วยงานของรัฐในลักษณะศูนย์บริการ

ร่วม 

(3) ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมมือกับชุมชนในการด าเนินการให้มีแผนชุมชน เพื่อ

รองรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด และกระทรวง ทบวง กรม 

(4) ไกล่เกลี่ยหรือจัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเพื่อให้เกดิความสงบเรียบร้อยในสังคมตามมาตรา 

61/2 และมาตรา 61/3 

 ในอ าเภอหนึ่ง ให้มีคณะบุคคลผู้ท าหน้าท่ีไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชนที่คู่กรณี

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ าเภอ ในเรื่องที่พิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดินมรดก และข้อ

พิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท หรือมากกว่านั้น ตามที่ก าหนดในพระราช

กฤษฎีกา 

 ให้นายอ าเภอโดยความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัดจัดท าบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะท าหน้าที่

เป็นคณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้หรือมี

ประสบการณเ์หมาะสมกับการท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

 เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นและคู่พิพาทตกลงยินยอมให้ใช้วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้คู่พิพาทแต่ละฝ่าย

เลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อตามวรรคสองฝ่ายละหนึ่งคน และให้นายอ าเภอ พนักงานอัยการ

ประจ าจังหวัดหรือปลัดอ าเภอท่ีได้รับมอบหมายคนหนึ่งเป็นประธาน เพื่อท าหน้าที่เป็นคณะ

บุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 

 ให้คณะบุคคลผู้ท าหน้าท่ีไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทมีอ านาจหน้าที่รับฟังข้อพิพาทโดยตรง

จากคู่พพิาท และด าเนินการไกล่เกลี่ยให้เกดิข้อตกลงยินยอมรว่มกันระหว่างคูพ่ิพาทโดยเร็วถ้าคู่พิพาท

ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ ให้คณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทจัด ให้มีการท า

สัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างคูพ่ิพาท และให้ถือเอาข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอม

ยอมความมีผลผูกพันคู่พิพาททั้งสองฝ่าย ในกรณีที่คู่พิพาทไม่อาจตกลงกันได้ ให้คณะบุคคลผู้ท า

หน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทสั่งจ าหน่ายข้อพิพาทนั้น 

 ข้อตกลงตามวรรคสี่ให้มีผลเช่นเดียวกับค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายว่าด้วย

อนุญาโตตุลาการ 

 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชี การด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการจัดท าสัญญา

ประนีประนอมยอมความ ตลอดจนค่าตอบแทนของคณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อ

พิพาท ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 ในกรณีท่ีคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้คู่พิพาทอีกฝ่าย

หนึ่งยื่นค าร้องต่อพนักงานอัยการ และให้พนักงานอัยการด าเนินการยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขต

อ านาจเพื่อให้ออกค าบังคับให้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวโดยให้น ากฎหมายว่า

ด้วยอนุญาโตตุลาการมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 เมื่อคณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้รับข้อพิพาทไว้พิจารณา ให้อายุความ

ในการฟ้องร้องคดีสะดุดหยุดลง นับแต่วันท่ียื่นข้อพิพาทจนถึงวันท่ีคณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่
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เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทสั่งจ าหน่ายข้อพิพาทหรือวันท่ีคู่พิพาทท าสัญญาประนีประนอมยอม

ความกัน แล้วแต่กรณี 

 ความในมาตรานี้ให้ใชก้ับเขตของกรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม 

 บรรดาความผิดท่ีมีโทษทางอาญาที่เกิดขึ้นในเขตอ าเภอใดหากเป็นความผิดอันยอมความได้ และ

มิใช่เป็นความผิดเกี่ยวกับเพศ ถ้าผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอม หรือแสดงความจ านง ให้

นายอ าเภอของอ าเภอนั้นหรือปลัดอ าเภอท่ีนายอ าเภอดังกล่าวมอบหมายเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตาม

ควรแก่กรณี และเมื่อผู้เสยีหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอมเป็นหนังสือตามที่ไกล่เกลี่ยและปฏิบัติตาม

ค าไกล่เกลี่ยดังกล่าวแล้ว ให้คดีอาญาเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา 

 ในกรณีท่ีผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหา ไม่ยินยอมตามที่ไกล่เกลี่ย ให้จ าหน่ายข้อพิพาทนั้นแต่เพื่อ

ประโยชน์ในการท่ีผู้เสียหายจะไปด าเนินคดีต่อไป อายุความการร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมาย

อาญาให้เริ่มนับแต่วันท่ีจ าหน่ายข้อพิพาท 

 หลักเกณฑ์และวิธีในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

 ในอ าเภอหนึ่ง มีนายอ าเภอคนหนึ่งเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการในอ าเภอ 

และรับผดิชอบงานบรหิารราชการของอ าเภอ 

 นายอ าเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย   **(ข้อสอบออกบ่อยจ าดีๆครับ) ** 

 บรรดาอ านาจและหน้าที่เก่ียวกับราชการของกรมการอ าเภอหรือนายอ าเภอซึ่งกฎหมายก าหนดให้

กรมการอ าเภอและนายอ าเภอมีอยู่ ให้โอนไปเป็นอ านาจและหน้าท่ีของนายอ าเภอ 

 ในอ าเภอหนึ่ง นอกจากจะมีนายอ าเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบดังกล่าวใน              

มาตรา 62 ใหม้ีปลัดอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอซึ่งกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ส่ง

มาประจ าให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอ และมีอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่าย

บรหิารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น ในอ าเภอนั้น 

 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งปลัดอ าเภอ หรือหัวหน้า

ส่วนราชการประจ าอ าเภอผู้มีอาวุโส ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการ

แทน 

 ถ้ามีผู้ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นายอ าเภอแต่งตั้งปลัดอ าเภอ หรือ

หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอผู้มีอาวุโสตามระเบยีบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการ

แทน 

 ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอมิได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนไว้ตามวรรคหนึ่งและ

วรรคสอง ให้ปลัดอ าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผน

ของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 

 นายอ าเภอมีอ านาจและหน้าท่ีดังนี้ 
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(1) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ  ถ้ากฎหมายใดมิได้

บัญญัติว่าการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของนายอ าเภอที่จะต้อง

รักษาการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นด้วย 

(2) บรหิารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่ง

การในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 

(3) บริหารราชการตามค าแนะน าและค าชี้แจงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้มีหน้าท่ีตรวจการ

อื่นซึ่งคณะรัฐมนตร ีนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ในเมื่อไม่

ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่ง

การของนายกรัฐมนตรี 

(4) ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในอ าเภอตามกฎหมาย 

 ให้แบ่งส่วนราชการของอ าเภอดังนี้  **(ข้อสอบออกบ่อย)** 

(1) ส านักงานอ าเภอ มีหน้าที่เก่ียวกับราชการทั่วไปของอ าเภอนั้นๆ มีนายอ าเภอเป็นผู้ปกครองบังคับ

บัญชาข้าราชการและรับผดิชอบ 

(2) ส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นในอ าเภอนั้น  มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของ

กระทรวง ทบวง กรมนั้นๆ มีหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอนั้นๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผดิชอบ 

 ให้น าความในมาตรา 48 และมาตรา 49 มาใช้บังคับแก่ผู้รักษาราชการแทนและผู้ปฏิบัติราชการ

แทนตามหมวดนี้ 

 การจัดการปกครองอ าเภอ นอกจากที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยการปกครองท้องที่ 

ส่วนท่ี 3 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

 ท้องถิ่นใดท่ีเห็นสมควรจัดให้ราษฎรมีส่วนในการปกครองท้องถิ่นให้จัดระเบียบการปกครองเป็น

ราชการส่วนท้องถิ่น 

 ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

(2) เทศบาล 

(3) สุขาภิบาล 

(4) ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนด 

 การจัดระเบียบการปกครอง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และราชการส่วน

ท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

ส่วนท่ี 4 คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 ให้มคีณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ร.” ประกอบด้วย 

(1) นายกรัฐมนตรหีรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรมีอบหมายเป็นประธาน  

(*ปัจจุบันนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธาน ก.พ.ร. (ข้อมูล ณ  7/10/2561) 

(2) รัฐมนตรหีนึ่งคนที่นายกรัฐมนตรกี าหนดเป็นรองประธาน  
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(*ปัจจุบันนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีรองประธาน ก.พ.ร. (ข้อมูล ณ  

7/10/2561) 

(3) ผู้ซ่ึงคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แกอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 1 คน  

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 10 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญใน

ทางด้านนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ การบริหารธุรกิจ การเงินการคลัง 

จิตวิทยาองคก์าร และสังคมวิทยาอย่างน้อยด้านละ 1 คน 

 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผล คณะรัฐมนตรีจะก าหนดให้กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒไิม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคนตอ้งท างานเต็มเวลาก็ได้ 

 เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง 

(**ข้อสอบออกบ่อย ใครเป็นเลขาธิการ ก.พ.ร.ปัจจุบันนายปกรณ์ นิลประพันธ์ ตั้งแต่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 

2561 – ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2561)**** 

 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่ได้รับการ

เสนอโดยวิธีการสรรหา ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่คณะรัฐมนตรกี าหนด 

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1) มสีัญชาติไทย 

(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไรค้วามสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(3) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือ ผู้ซึ่ง

ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรค

การเมือง 

(5) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะ

ทุจรติต่อหน้าที่ หรือถอืว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้ว อาจได้รับ

แต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 

ให้กรรมการผูท้รงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ไปกอ่นจนกวา่จะได้แต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิใหม่ 

 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 71/2 

(4) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มคีวามประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 

 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

แทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
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 เมื่อต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนวาระ ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ภายใน 30 วัน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึง 180 วันจะไม่แต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้ 

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้ง

เพิ่มขึน้ในระหว่างที่กรรมการผูท้รงคุณวุฒิอื่นยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับ

แต่งตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ียังอยู่ในต าแหน่ง 

 การประชุม ก.พ.ร. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าท่ี

มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ไม่ว่ากรรมการดังกล่าวจะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ท างานเต็มเวลา

หรือไม่ 

 ในการประชุม ก.พ.ร. ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานปฏิบัติ

หน้าที่แทน ในกรณีที่ไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก

กรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

 การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสียงเทา่กัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

 การปฏิบัติหน้าท่ีและค่าตอบแทนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีต้องท างานเต็มเวลา ให้เป็นไป

ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 ให้มสี านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรี ท า

หน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของ ก.พ.ร. และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือ ก.พ.ร. ก าหนด โดยมี

เลขาธิการ ก.พ.ร. ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง

ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อ

นายกรัฐมนตรี 

 ก.พ.ร. มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

(1) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของ

รัฐอย่างอื่น ซึ่งรวมถึงโครงสร้างระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรม

และจริยธรรม ค่าตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอื่น ให้เป็นไปตามมาตรา 3/1 โดยจะเสนอแนะให้มีการ

ก าหนดเปา้หมาย ยุทธศาสตร ์และมาตรการก็ได้ 

 (2) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานอื่นของรัฐที่มิได้อยู่ในก ากับของราชการฝ่ายบริหาร

ตามที่หน่วยงานดังกล่าวรอ้งขอ 

 (3) รายงานต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มีการด าเนินการขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดในมาตรา 3/1 

 (4) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจัดตั้ง การรวม การโอน 

การยุบเลิก การก าหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การก าหนดอ านาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการภายในของ

ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอื่น 

 (5)  เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ในการตราพระราชกฤษฎีกา  และกฎที่ออกตาม

พระราชบัญญัตินี ้
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 (6) ด าเนินการให้มีการช้ีแจงท าความเข้าใจแก่ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชน

ทั่วไป รวมตลอดทั้งการฝึกอบรม 

 (7) ติดตาม ประเมินผล และแนะน าเพื่อให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และรายงานต่อ

คณะรัฐมนตรพีรอ้มทั้งข้อเสนอแนะ 

 (8) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกดิขึน้จากการใชบ้ังคับพระราชบัญญัตินี้ หรอืกฎหมายว่าด้วยการ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอดทั้งก าหนดแนวทางปฏิบัติ ในกรณีที่ เป็นปัญหา มติของ

คณะกรรมการตามข้อนี ้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรแีล้ว ให้ใชบ้ังคับได้ตามกฎหมาย    

(9) เรียกให้เจ้าหน้าที่หรอืบุคคลอื่นใดมาชีแ้จงหรอืแสดงความเห็นประกอบการพิจารณา 

 (10) จัดท ารายงานประจ าปีเก่ียวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่นเสนอ

ต่อคณะรัฐมนตร ีเพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

 (11) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่

มอบหมาย และจะก าหนดอัตราเบีย้ประชุมหรอืค่าตอบแทนอื่นด้วยก็ได้ 

 (12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้หรอืตามที่คณะรัฐมนตรมีอบหมาย 

 

โดยรายละเอียดของมาตรา 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข

ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การ

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและ

ทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน ทั้งนี ้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน  

 การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต้อง

ค านึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งให้ค านึงถึงความรับผดิชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี ้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 

 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี ้จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้ 

*************************************** 

ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2534 

ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ประกาศใน *ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108/ตอนที่ 156/ฉบับพิเศษ หน้า 1/4 กันยายน 2534* 

ดังนั้นฉบับที่ 1 พ.ศ. 2534 มีผลบังคับใช้ วันท่ี 5 กันยายน 2534 ** 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คอื นายอนันต์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี 

 

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 

ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าท่ีรัฐสภา 
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ประกาศใน *ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109/ตอนที่ 21/ หน้า 6/ 16 มีนาคม 2535* 

ดังนั้นฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้ วันท่ี 17 มีนาคม 2535 ** 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คอื นายอนันต์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี 

 

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2536 

ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

ประกาศใน *ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 110/ตอนที่ 127/ หน้า 1/ 6 กันยาน 2536* 

ดังนั้นฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้ วันท่ี 7 กันยายน 2536 ** 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คอื นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี 

 

 

ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2543 

ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

ประกาศใน *ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117/ตอนที่ 37ก / หน้า 22/ 28 เมษายน 2543* 

ดังนั้นฉบับที่ 4 พ.ศ. 2543 มีผลบังคับใช้ วันท่ี 29 เมษายน 2543 ** 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คอื นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี 

 

ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 

ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

ประกาศใน *ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119/ตอนที ่99ก / หน้า 1/ 2 ตุลาคม 2545* 

ดังนั้นฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มีผลบังคับใช้ วันท่ี 3 ตุลาคม 2545 ** 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คอื พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี 

 

ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2546 

ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

ประกาศใน *ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120/ตอนที่ 108ก / หน้า 1/ 31 ตุลาคม 2546* 

ดังนั้นฉบับที่ 6 พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2546 ** 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คอื พันต ารวจโท ทักษณิ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 

 

ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 

ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ประกาศใน *ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124/ตอนที่ 55 ก / หน้า 1/  15 กันยายน 2550* 

ดังนั้นฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ วันท่ี 16 กันยายน 2550 ** 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คอื พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2550 

108



 

 ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

มาตรา 17 ในระหว่างที่ยังมิได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการมอบอ านาจให้ปฏิบัติ

ราชการแทนตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมอบอ านาจตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ยังคงใช้บังคับต่อไปได้ ทั้งนี้ ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้

บังคับ 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระบบการ

บริหารราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการจัดองค์กรภาครัฐให้สอดคล้องกับทิศ

ทางการน าพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถอ านวยความสะดวก

และให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สนับสนุนให้มีการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการ

แทนได้กว้างขวางขึ้น เพื่อเน้นการบริการประชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนั้น เพื่อให้การ

บริหารราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และให้การ

บรหิารงานแบบบูรณาการในจังหวัดบรรลุผล สมควรปรับปรุงอ านาจการด าเนินการของจังหวัด การจัดท า

แผนพัฒนาจังหวัดและการจัดท างบประมาณของจังหวัดให้เหมาะสม รวมทั้งสมควรส่งเสริมให้มี

คณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัด เพื่อสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐใน

จังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะท าให้การบริหารเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม 

และมีความรับผิดชอบตลอดจนปรับปรุงอ านาจในทางปกครองของอ าเภอเพื่อสนับสนุนให้เกิดความสงบ

เรียบร้อยในสังคม และสมควรให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นส่วนราชการในส านัก

นายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี จึงจ าเป็นต้องตรา

พระราชบัญญัตินี ้

 

ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 

ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

พระราชบัญญัตินี้ให้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศใน *ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127/ตอนที่ 75 ก/ หน้า 51/ 7 ธันวาคม 2553* 

ดังนั้นฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้ วันท่ี 8 ธันวาคม 2553 ** 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คอื นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ (ฉบับที่ 8)  พ.ศ. 2553 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

บัญญัติให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ และมาตรา 255 วรรคห้า บัญญัติให้องค์กร

อัยการมีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระ ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น โดยมี

อัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา ทั้งนี ้ตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงจ าเป็นตราพระราชบัญญัตินี้ 

********************************************* 

 

เพิ่มเติม เหตุผลท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติฉบับนี้ 
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่พระราชบัญญัติ

คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส านักงาน

คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เป็นส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการ

คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผดิชอบในการปฏิบัติราชการ 

ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ในการนี้สมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผน่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เสียใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกัน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 (ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๒๑/หน้า ๖/๑๔ มีนาคม ๒๕๓๕) 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖ 

 หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเป็นผู้บังคับบัญชา

ข้าราชการในส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ

รับผดิชอบในการปฏิบัติราชการ ขึน้ตรงต่อนายกรัฐมนตรแีละโดยที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งได้ใช้บังคับแล้วบัญญัติให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติเป็นส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติและรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติราชการ ขึน้ตรงต่อนายกรัฐมนตร ีในการนี้ต้องแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งสองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ

และรับผดิชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตร ีจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐/ตอนที่ ๑๒๗/ฉบับพเิศษ หน้า ๖/๖ กันยายน ๒๕๓๖) 

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 มาตรา ๕ พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการตามมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้คงใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ

ตามมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ 

 มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรรีักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๐ ได้บัญญัติให้การรวมหรือโอนกระทรวง ทบวง กรม ที่ไม่มีการก าหนด

ต าแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นหรือการยุบเลิกส่วนราชการดังกล่าว สามารถท าได้

โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ดังนั้น สมควรก าหนดลักษณะของกรณีที่สามารถตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

และวิธีการด าเนินการของแต่ละกรณี และรูปแบบของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว รวมทั้ งปรับปรุง
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หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเลขานุการรัฐมนตรีและส่วนราชการระดับกรม ทั้งนี ้

เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๗๗ ก/หน้า ๒๒/๒๘ เมษายน ๒๕๔๒) 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 มาตรา ๑๖ ในวาระเริ่มแรก ให้ ก.พ.ร. ด าเนินการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรเีพื่อให้มีการปรับปรุง

โครงสร้าง ระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร การปรับเปลี่ยนส่วนราชการเป็นองค์การ

มหาชน หรือองค์กรรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี ้ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้

บังคับ 

 มาตรา ๑๘ ให้ด าเนินการแต่งตั้ง ก.พ.ร. ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ 

นีใ้ช้บังคับ 

 ให้โอนงบประมาณและบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ตามที่

นายกรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ 

 ให้อ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนตามมาตรา ๘ ทวิ และตาม

มาตรา ๘ สัตต ในส่วนที่เกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการและการก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการซึ่ง

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอ านาจ

หน้าที่ของ ก.พ.ร. 

 ให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คงมี

อ านาจหน้าที่เทา่ที่ไม่ซ้ ากับอ านาจหน้าที่ของ ก.พ.ร. 

 ให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน เพื่อก าหนดภารกิจของ ก.พ.ร. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนให้เหมาะสม ซึ่งต้องท า

ให้แล้วเสร็จและเสนอสภาผู้แทนราษฎรภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ 

 มาตรา ๑๙ ให้บทบัญญัติมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ คงใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ ไขเพิ่มเติม 

ให้น ากรณีที่ส่วนราชการใดขึน้ตรงต่อนายกรัฐมนตรีไปบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม 

 หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง

ระบบบริหารราชการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการให้บริการแก่

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยก าหนดให้การบริหารราชการแนวทางใหม่ต้องมีการก าหนด

นโยบาย เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับได้

อย่างชัดเจน มีกรอบการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการก ากับการก าหนดนโยบายและการ

ปฏิบัติราชการ และเพื่อให้กระทรวงสามารถจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ จึงก าหนดให้มี

รูปแบบการบริหารใหม่ โดยกระทรวงสามารถแยกส่วนราชการจัดตั้งเป็นหน่วยงานตามภาระหน้าที่ เพื่อให้

เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับเป้าหมายของงานที่จะต้องปฏิบัติ และก าหนดให้มีกลุ่มภารกิจของส่วน
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ราชการต่างๆ ที่มีงานสัมพันธ์กัน เพื่อที่จะสามารถก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกันได้ และมี

ผู้รับผิดชอบก ากับการบริหารงานของกลุ่มภารกิจนั้นโดยตรงเพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

รวดเร็ว รวมทั้งให้มีการประสานการปฏิบัติงาน และการใช้งบประมาณเพื่อที่จะให้การบริหารงานของทุก

ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายของกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความซ้ าซอ้น มีการมอบหมายงาน

เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และสมควรก าหนดการบริหารราชการในต่างประเทศให้เหมาะสมกับ

ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่และสามารถปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและมีเอกภาพ โดยมีหัวหน้าคณะผู้แทน

เป็นผู้รับผดิชอบในการบรหิารราชการ นอกจากนี้ สมควรให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อเป็น

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลการจัดส่วนราชการและการปรับปรุงระบบการท างานของภาคราชการให้

มีการจัดระบบราชการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๙๙ ก/หน้า ๑/๒ ตุลาคม ๒๕๔๕) 

 

 

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันได้มีการโอนกรม

ต ารวจไปจัดตั้งเป็นส านักงานต ารวจแห่งชาติและก าหนดให้ผูบ้ังคับการต ารวจภูธรจังหวัด ท าหน้าที่หัวหน้า

ต ารวจภูธรจังหวัด จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในส่วนของชื่อ

กรมต ารวจและต าแหน่งของข้าราชการต ารวจในกรมการจังหวัดให้สอดคล้อ งกัน จึงจ าเป็นต้องตรา

พระราชบัญญัตินี ้

 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๐๘ ก/หน้า ๑/๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖) 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๗  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน

ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้ ให้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมอบอ านาจตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ยังคงใช้บังคับต่อไปได้ ทั้งนี ้ไม่เกนิหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระบบการ

บริหารราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการจัดองค์กรภาครัฐให้สอดคล้องกับทิศ

ทางการน าพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถอ านวยความสะดวก

และให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สนับสนุนให้มีการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการ

แทนได้กว้างขวางขึ้น เพื่อเน้นการบริการประชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนั้น เพื่อให้การ

บริหารราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และให้การ

บรหิารงานแบบบูรณาการในจังหวัดบรรลุผล สมควรปรับปรุงอ านาจการด าเนินการของจังหวัด การจัดท า

แผนพัฒนาจังหวัดและการจัดท างบประมาณของจังหวัดให้เหมาะสม รวมทั้งสมควรส่งเสริมให้มี

คณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัด เพื่อสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐใน

จังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะท าให้การบริหารเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม 
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และมีความรับผิดชอบตลอดจนปรับปรุงอ านาจในทางปกครองของอ าเภอเพื่อสนับสนุนให้เกิดความสงบ

เรียบร้อยในสังคม และสมควรให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นส่วนราชการในส านัก

นายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี จึงจ าเป็นต้องตรา

พระราชบัญญัตินี ้

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๕๕ ก/หน้า ๑/๑๕ กันยายน ๒๕๕๐) 

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

บัญญัติให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ และมาตรา ๒๕๕ วรรคห้า บัญญัติให้องค์กร

อัยการมีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระ ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น โดยมี

อัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา ทั้งนี ้ตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงจ าเป็นตราพระราชบัญญัตินี้ 

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๗๕ ก/หน้า ๕๑/๗ ธันวาคม ๒๕๕๓) 

************************************************************** 
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พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว ้ณ วันที ่๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบนั 

************************* 

ชุด สานฝันคนสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิน่ 

รวบรวมโดยประพนัธ ์เวารัมย ์นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

***************** 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า  

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิารราชการส่วนจังหวัด 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม ของรัฐสภา

ดังต่อไปนี ้ 

  มาตรา ๑พระราชบัญญัตินี้เรยีกวา่ “พระราชบัญญัติองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐” 

  มาตรา ๒*พระราชบัญญัตินี้ให้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

  

ฉบับที่ 

ประกาศ 

ในราชกิจจานเุบกษา 

ตราขึ้นโดย 

มีผลใช้บังคับ 
ผู้รับสนองพระราช

โองการ 

ฉบับที่ 1 

พ.ศ.2540 

31 ตลุาคม 2540 

ค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา 

ถัดจากวันประกาศในราช

กจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 

นายชวลติ  ยงใจยุทธ 

นายกรัฐมนตร ี

ฉบับที่ 4 

พ.ศ. 2552 

13 พฤศจิกายน 2552 

ค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา 

ถัดจากวันประกาศในราช

กจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 

นายอภิสิทธิ์ เวชาชาชวีะ 

นายกรัฐมนตร ี

ฉบับที่ 7 

พ.ศ. 2562 

16 เมษายน 2562 

ค าแนะน าและยินยอมของ

สภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

ท าหน้าที่รัฐสภา 

ถัดจากวันประกาศในราช

กจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

วันที่ 17 เมษายน 2562 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์

โอชา 

นายกรัฐมนตร ี

 

 

 

 

114



 

 

 
 
 

ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

  มาตรา ๓ ให้ยกเลิก  

  (๑) พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘  

 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙  

 (๓) พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙  

 (๔) พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๖  

 (๕) พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

  (๖) พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

  (๗) พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๑   

 (๘) พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๑  

 (๙) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕  

 (๑๐) พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 (๑๑)พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๓  

 มาตรา ๔ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรอืค าสั่งใดที่อ้างถึงผู้ว่าราชการ

จังหวัดในฐานะผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการส่วนจังหวัด ข้าราชการส่วนจังหวัด องคก์ารบริหารส่วน

จังหวัด หรือสภาจังหวัดให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือค าสั่งนั้นอ้างถึง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วน

จังหวัด หรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัด

หรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  

 บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรอืค าสั่งใดได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ

ผู้วา่ราชการจังหวัดในฐานะผู้บรหิารองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดหรอืหัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่น ให้ถือว่านายก

องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่เช่นว่านั้นเท่าที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  

  มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้  

  “จังหวัด” หมายความว่า จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ 

 “อ าเภอ” หมายความว่า อ าเภอตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและให้

หมายความรวมถึงกิ่งอ าเภอด้วย  

  “ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด” หมายความว่า ข้าราชการที่ปฏิบัติกิจการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดและได้รับเงินเดือนโดยมีอัตราเงินเดือนและต าแหน่งในงบประมาณที่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดก าหนดขึ้น  

 “ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมือง

พัทยา กรุงเทพมหานคร และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น นอกจากองค์การบริหารส่วน

จังหวัด  

 “ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด  
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 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรผีู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี

อ านาจออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  

หมวด ๑ บททั่วไป 

  มาตรา ๗ ในจังหวัดหนึ่งให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

หรอืตามกฎหมายอื่น 

  มาตรา ๘ ให้องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น 

  เขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แก่เขตจังหวัด  

หมวด ๒ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  มาตรา ๙ สภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดซึ่ง

มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น 

เพิ่มเติมตามฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 

             ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น 

 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด ให้ถือเกณฑ์จ านวนราษฎรแต่ละจังหวัด ตาม

หลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกินห้า

แสนคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ยี่สิบสี่คน จังหวัดใดมีราษฎรเกิน ห้า

แสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สามสิบคน 

จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งล้านคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดได้สามสิบหกคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งล้านห้าแสนคนแต่ไม่เกินสองล้านคน 

ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดได้สี่สิบสองคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินสองล้านคน

ขึน้ไป ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดได้สี่สิบแปดคน 

 ในอ าเภอหนึ่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้หนึ่งคนเมื่อรวมจ านวน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากแต่ละอ าเภอแล้ว จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ตามวรรคสาม ให้ด าเนินการดังนี้ เอาจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดซ่ึงองค์การบรหิารส่วนจังหวัดจะพึงมีได้ไปหารจ านวนราษฎรทั้งจังหวัด ได้ผลลัพธ์เท่าใด

ให้ถือเป็นเกณฑ์ส าหรับค านวณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มขึ้น โดยอ าเภอใดมีจ านวน

ราษฎรมากที่สุดให้อ าเภอนั้นมีสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน แล้วให้เอา

ผลลัพธ์ดังกล่าวหักออกจากจ านวนราษฎรของอ าเภอนั้น เหลือเทา่ใดให้ถือเป็นจ านวนราษฎรของอ าเภอนัน้ 
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ในการพจิารณาเพิ่มสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดที่ยังขาดจ านวนอยู่และให้กระท าดังนีต้่อๆ ไปจน

ได้สมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดครบจ านวน 

เพิ่มเติมตามฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 

           ความในวรรคสามมิให้มาใช้บังคับแก่กรณีที่ไดจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตามกฎหมายว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีผู้ได้รับการเลือกตั้งไม่ครบจ านวน 

ถ้าในการจัดการเลือกตั้งใหม่นั้นยังไม่ได้ครบจ านวนอีก ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น

ประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เว้นแต่จะมี

จ านวนสมาชิกไม่ถึงสองในสามของจ านวนตามวรรคสาม 

 

จ านวนราษฎร สมาชิกสภาอบจ. 

ไม่เกนิ 5 แสนคน 24 คน 

เกินกว่า 5 แสนคน แต่ไม่เกนิ 1 ล้านคน 30 คน 

เกินกว่า 1 ล้านคน แต่ไม่เกนิ 1.5 ล้านคน 36 คน 

เกินกว่า 1.5 ล้านคน ไม่เกนิ 2 ล้านคน 42 คน 

เกิน 2 ล้านคน 48 คน 

*ประธานสภาอบจ. 1 คน  

*รองประธาน 2 คน 

  มาตรา ๑๐ อายุของสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดมีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง   

  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดเร่ิมตั้งแต่วันเลือกตั้ง  

 มาตรา ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดลงเมื่อ 

 (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือมีการยุบสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด 

 (๒) ตาย 

 (๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

 (๔)  ขาดประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

 (๕) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางอ้อมในสัญญาที่องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดนั้นเปน็

คูส่ัญญาหรอืในกจิการที่กระท าให้แกอ่งคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดนั้นหรือที่องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดนั้นจะ

กระท า  

เพิ่มเติมตามฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 

           (6) ขาดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ วรรคสองหรอืกระท าการฝ่าฝืนมาตรา 

44/6 วรรสาม 
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 (๗) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่

จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกระท าการอัน

เสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อ

เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่

ของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่

วันที่สภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดมีมติ 

 (๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่สมควร

ด ารงต าแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บรหิาร

ท้องถิ่น             

เพิ่มเติมตามฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 

        เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสิ้นสุด

ลงตาม (๔) (๕) หรือ (๖) หรอืเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกสภาพของสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสิ้นสุดลง ตาม( 6) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จ

ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี และ

ด าเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวน แม้ว่าสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย 

หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินปี ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถ

ด าเนินการสอบสวนกรณีตาม (5) หรอื (6) ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ว่าราชการ

จังหวัดอาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน ทั้งนี้ การด าเนินการสอบสวน

และวินิจฉัยให้เป็นไปปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

      ในกรณทีี่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น

สิน้สุดลงตาม (4) (5) หรือ (6) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้

พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือหรือไม่ก็ตาม โดยในค าวินิจฉัยให้ระบุเหตุผลที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้ 

และให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นสิ้นสุดตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม (4) (5) 

หรือ (6) แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีประกาศค า

วินิจฉัย ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรอืต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้

นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ

ใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวินิจฉัยเป็นวันนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว ทั้งนี ้ค าวินิจฉัย

ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 
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เพิ่มเติมตามฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 

        ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดตาม (๘) พร้อมกัน

ทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  

ประเด็นออกขอ้สอบ 

 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดลงเมื่อ 

-ตามอายุของสภาหรอืมีการยุบสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

- ตาย 

- ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้วา่ราชการจังหวัด 

- ขาดประชมุสภา 3 คร้ังติดต่อกันโดยไม่เหตุอันสมควร 

- เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่วา่ทางตรงหรอืทางอ้อม 

-ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง - 

สมาชิกสภาอบจ.เข้าชื่อไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด

เท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดพิจารณ 

- มติสมาชิกไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

 มาตรา ๑๒ กอ่นเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดต้องปฏิญาณตน ในที่ประชุม

สภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดว่า “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะ

ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน” 

  มาตรา ๑๓ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนั้น และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่ง

อาณัติมอบหมายใดๆ 

  มาตรา ๑๔ มื่อต าแหน่งสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะถงึคราวออกตามอายุ

ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 มาตรา ๑๕ เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึง

คราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มี

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดขึน้แทนต าแหน่งที่ว่างตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น 

 ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งได้รับเลือกตั้งแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุ

ของสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด  
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 มาตรา ๑๖  เมื่อมีการยุบและรวมเขตการปกครองของจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิาร

ราชการแผ่นดิน ให้บรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของอ าเภอที่ถูกยุบหรือถูกรวมเข้าไว้ใน

การปกครองของจังหวัดใดเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของจังหวัดนั้นจนกว่าสมาชิก

ภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๑ 

  มาตรา ๑๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สองคน  

  มาตรา ๑๘ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด ด ารงต าแหน่งจนครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรอง

ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

 (๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

 (๒) สิน้สุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

 (๓) รัฐมนตรสีั่งให้พน้จากต าแหน่งตามมาตรา ๗๙ 

 (๔) สภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดมีมติให้พน้จากต าแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะ

น ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกระท าการอัน

เสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อ

เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่

ของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้พ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่

สภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดมีมติ 

 ในกรณีตามวรรคสอง ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การ

บรหิารส่วนจังหวัดที่ได้รับเลือกใหม่อยู่ในต าแหน่งตามวาระของผู้ซ่ึงตนแทน 

 ผู้ซึ่งรัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตาม (๓) จะด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกไม่ได้ตลอดอายุของสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนั้น 

 มาตรา ๑๙ เมื่อต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี แทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้า

วันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง 
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  มาตรา ๒๐ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ด าเนินกิจการของสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด และด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด 

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ช่วยประธานสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปฏิบัติการตามหน้าที่และกระท ากจิการตามที่ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดมอบหมาย 

  ในกรณีที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่หนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน และในกรณีที่ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่หนึ่งไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ให้รองประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดคนที่สองปฏิบัติหน้าที่แทน 

  มาตรา ๒๑ เมื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดทั้งสองคนไม่อยู่ในที่ประชุม ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกกันขึ้น

เองเป็นประธานในที่ประชุมส าหรับการประชุมคราวนั้น  

  มาตรา ๒๒  ในปีหนึ่งให้มสีมัยประชุมสามัญสองสมัย 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภา

องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์าร

บรหิารส่วนจังหวัด 

  วันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจ าปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด 

  สมัยประชุมสามัญให้มกี าหนดสี่สิบห้าวัน แต่ถา้มีกรณจี าเป็นให้ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วน

จังหวัดสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจ าเป็นครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 

  การปิดสมัยประชุมสามัญกอ่นครบก าหนดเวลาสี่สิบห้าวันจะกระท ามิได้ 

  กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามก าหนดเวลาใน

วรรคสอง หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีให้มีค าสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  มาตรา ๒๓ การประชุมตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง ให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด  

 มาตรา ๒๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๒ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เรียก

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดและปิดการประชุม 

 ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดหรอืประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดั 

ไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมและเป็นผู้เปิดและปิดการ

ประชุม  

  มาตรา ๒๕ เมื่อเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภา

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดอาจเรยีกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสมัยวิสามัญก็ได้ หรือ
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นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน

สามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่อาจท าค าร้องยื่นต่อประธานสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอให้เปิดการประชุมสมัยวิสามัญได้  

  ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท า

ค าร้องขอให้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญ ใหป้ระธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค า

รอ้ง 

  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญให้มีก าหนดเจ็ดวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา

ออกไปอีกต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

หนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่และให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกิน

เจ็ดวัน  

 มาตรา ๒๖ ข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบที่

กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

  มาตรา ๒๗ การประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดทุกคราวต้องมีสมาชิกสภาองคก์ารบรหิาร

ส่วนจังหวัดมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่จึง

จะเป็นองคป์ระชุม 

  มาตรา ๒๘ การลงมติวนิิจฉัยข้อปรึกษานั้นให้ถอืเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้

เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้ 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่ง ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสทิธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  มาตรา ๒๙ การปรึกษาหารือในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นกิจการเกี่ยวกับ

อ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะห้ามปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออ านาจ

หน้าที่ 

  มาตรา ๓๐ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่จะได้

ก าหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่การประชุมลับย่อมมีได้

เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้องขอ หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมกันมี

จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดซึ่งมาประชุมร้องขอ 

  มาตรา ๓๑ ในที่ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

มีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเรื่องใด 

อันเก่ียวกับงานในหน้าที่ได้ แต่นายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดหรอืรองนายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

มีสิทธิที่จะไม่ตอบ เมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์

ส าคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

122



 

 

 
 
 

ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

สมัย ผู้เรยีกประชุม ผู้ขยายเวลาประชุม เวลา 

คร้ังแรก ผู้วา่ราชการจังหวัด - ภาย ใน  1 5 

วัน 

สามัญ ประธานสภาอบจ. ประธานสภาอบจ.ขยายไม่เกนิ 15 วัน 45 วัน 

วิสามัญ ประธานสภาอบจ. ประธานสภาอบจ. ขยายไม่เกนิ 15 วัน 7 วัน 

ประชุมลับ ประธานสภาเรียกประชุม 

กรณีที่ไม่มีประธานสภาอบจ. หรือประธานสภาอบจ.ไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย  ให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดเรียกประชุมและเปิด 

 มาตรา ๓๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเสนอข้อสอบถามต่อประธานสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ อันเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ

ราชการส่วนภูมิภาคและให้หัวหน้าหน่วยงานราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดินซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ ทั้งนี ้ให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานราชการดังกล่าวชี้แจงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือต่อ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเวลาอันสมควรก็ได้ 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานราชการย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบค าถามเมื่อเห็นว่า

ข้อเท็จจรงินั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติหรือเกี่ยวกับนโยบายของการบรหิารราชการ

ส่วนกลางที่ยังไม่สมควรเปิดเผย 

  มาตรา ๓๓ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเป็นคณะกรรมการสามัญ และมีอ านาจเลือกบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร่วมเป็นคณะกรรมการวิสามัญเพื่อกระท ากิจการหรอืพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่

ในวงงานของสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดแล้วรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ทั้งนี้

กิจการหรือการสอบสวนดังกล่าวต้องมิใช่เป็นเรื่องที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอข้อ

สอบถามต่อประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๓๒ 

  ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งคณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด ชุดหนึ่งเพื่อท าหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการออกขอ้บัญญัติช่ัวคราวตามมาตรา ๕๗ 

  มาตรา ๓๔  การประชุมของคณะกรรมการสามัญ  คณะกรรมการวิสามัญและ

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๓๓ ต้องมีกรรมการมา

ประชุมไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

  ระเบียบการประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การ

บรหิารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม 

หมวด ๓ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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  มาตรา ๓๕ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งซึ่งมาจาก

การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิน่ 

เพิ่มเติมตามฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562        (แก้ไขใหม่ในส่วนคุณสมบัติ นายกอบจ. เรื่องอายุจ าดีๆ) 

     มาตรา ๓๕/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่นและต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนีด้้วย 

 (๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปนีับถึงวันเลือกตั้ง  (* 35 ปี นับถงึวันเลือกตั้ง) 

 (๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากวา่ปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า หรอืเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิก

สภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด ผู้บริหารทอ้งถิ่น หรอืสมาชิกรัฐสภา 

ซึ่งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 หมวด 5 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

   มาตรา 49 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนีเ้ป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(2) ส าหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นให้มีอายุตามที่กฎหมายว่าด้วยการ

จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  (*ถ้าถามถึงนายก ต้องอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปีนับถึง

วันเลือกตั้ง) 

(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับ

เลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

(4) คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

มาตรา 50 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธสิมัครรับเลือกตั้ง 

(1) ติดยาเสพติดให้โทษ 

(2) เป็นบุคคลล้มละลายหรอืเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจรติ 

(3) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ 

(4) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใชส้ิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 39 (1) (2) หรอื (4) 

โดยมาตรา 39 (1) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรอืนักบวช (2)อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ไม่วา่คดีนั้นจะถงึที่สุดแล้วหรอืไม่ (4) วิกลจรติหรอืจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

(5) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้ง 

(6) ต้องค าพิพากษาใหจ้ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 

(7) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้

กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 
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(8) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรอืรัฐวิสาหกจิเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือ

ว่ากระท าทุจริตหรอืประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(9) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย

ผิดปกติ หรอืเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(10) ต้องค าพิพากษาอันถงึที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรอืต่อต าแหน่งหน้าที่ใน

การยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ

หน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา 

ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยเสพติดใน

ความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็น

เจ้ามือหรือเจ้าส านักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(11) เคยต้องค าพิพากษาอันถงึที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 

(12) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรอืเงินเดือนประจ า 

(13) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรอืผู้บรหิารท้องถิ่น  

(14) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน

ท้องถิ่น หรอืเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 

(15) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรอืผู้ด ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระ 

(16) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(17) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหนงทาง

การเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อ

หน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือ

ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจรยิธรรมอย่างรา้ยแรง 

(18) ต้องค าพิพากษาถงึที่สุดว่ากระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดยได้พ้น

โทษหรือต้องค าพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 

(19) เคยถูกถอนออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่า

ด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 

มายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 

(20) อยู่ในระหว่างถูกจ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตาม

มาตรา 42 หรอืตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(21) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งจนถงึวันเลือกตั้ง 
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(22) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิวุฒิสภา หรือเป็น

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เดียวกันหรอืองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

(23) เคยพ้นจากต าแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่วา่โดยทางตรง

หรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น

นั้น 

หรอืมีส่วนเสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับหรอืจะกระ

ท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติกรรมแสดงให้เห็นว่าเป็นการต่าง

ตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับวันที่พ้นจากต าแหน่ง

จนถึงวันเลือกตั้ง 

(24) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรอืมติคณะรัฐมนตร ีอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ

อย่างร้ายแรง และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันพ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(25) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหนงใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราทอดทิ้งหรือละเลย

ไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ หรือ

ประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติ

ในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืแก่

ราชการ และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(26) ลักษณะอื่นตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 

เพิ่มเติมตามฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562   (แก้ไขใหม่ในวาระการด ารงต าแหน่งของนายก จ าดีๆ คดิว่าคราวนี้

น่าจะออกสอบ อาจเก่ียวกับนายกอบจ. / นายกอบต. / นายกเมืองพัทยา (ทั้งเรื่องวาระกับเร่ืองอายุ) 

     มาตรา ๓๕/๒ นายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปนีับแต่วันเลือกตั้ง 

แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

 ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็น

หนึ่งวาระ และเมื่อได้ด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปี

นับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง 

 มาตรา ๓๕/๓ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การ

บรหิารส่วนจังหวัดตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายได้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สี่สิบ

แปดคน ให้แต่งตั้งรองนายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินสี่คน 
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 (๒) ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามสิบ

หกคนหรือสี่สิบสองคน ให้แต่งตั้งรองนายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินสามคน 

 (๓) ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยี่สิบสี่คน

หรอืสามสิบคน ให้แต่งตั้งรองนายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินสองคน 

 นายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและที่

ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จ านวน

รวมกันไม่เกินห้าคน 

เพิ่มเติมตามฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562        (แก้ไขใหม่ในส่วนคุณสมบัติ รองนายกอบจ. เรื่องอายุจ าดีๆ) 

     รองนายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 35/1 เว้นแต่การ

นับอายแุละการนับระยะเวลาของคุณสมบัติหรอืลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นให้นับถงึวันแต่งตั้ง 

 

 มาตรา ๓๕/๔ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วัน

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

 กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดถูกยุบตามมาตรา ๒๒ วรรคหก หากมี

กรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของราชการหรือราษฎร 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือก

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุม

สภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติ

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

ประเด็นออกข้อสอบ  มาตรา 35 /4 วรรคแรก // วรรคสอง 

30 วัน กับ 15 วัน  แยกให้ออก อย่าสับสนข้อสอบออกบ่อยมาก (ค าถามคนละกรณกีัน (ค าในโจทย์) 

- วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด (30 วัน) 

- เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดแล้ว (15 วัน) 

 การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้กระท าโดยเปิดเผย 

โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนที่มาประชุมด้วย 

 หากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท านโยบาย แจ้งเป็นหนังสือ 

ส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้น าวิธีการแจ้งค าสั่งทาง
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ปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณเีช่นนี้

ให้ถือว่านายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดได้แถลงนโยบายต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแล้ว 

 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้

แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจ าทุกปี 

 ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม

นโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดด้วย  

(*ประเด็นการออกข้อสอบ) 

-ก่อนนายกอบจ.เข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาอบจ. เรียกประชุมสภาอบจ.เพื่อให้นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดแถลงนโยบายต่อสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติ ภายใน 30 วันนับแต่วัน

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

 

-ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาอบต.และรองประธานสภาอบต.หรือสภาอบต.ถูกยุบ หากมีกรณีที่

ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของราชการหรือราษฎร 

นายกอบต.จะด าเนินการไปพลางกอ่นเท่าที่จ าเป็นก็ได้ 

 

-กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาอบจ.และรองประธานสภาอบจ. หรือสภาอบจ.ถูกยุบ หากมี

กรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของราชการหรือ

ราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นก็ได้  

 

- เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาอบจ. แล้วให้ประธานสภาอบจ.เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเพื่อให้นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติ ภายในสิบห้าวันนับแต่

วันที่มีการเลือกประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

 

หากนายกอบจ.ไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาอบจ.ได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้นายกอบจ.

จัดท านโยบาย แจ้งเป็นหนังสือ ส่งให้สมาชิกสภาอบจ.ทุกคนภายใน 7 วัน โดยให้น าวิธีการแจ้ง

ค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดแล้ว 

 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่

ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจ าทุกปี 

 ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน

ตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดด้วย  
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 มาตรา ๓๕/๕ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ

บรหิารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และนโยบาย 

 (๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

 (๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดและที่ปรกึษานายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

 (๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย 

 (๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

 (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 

(*ประเด็นการออกข้อสอบ)  

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอี านาจหน้าที่  

(๑) ก าหนดนโยบาย 

(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติ 

(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายก เลขานุการ ปรกึษานายก 

(๔) วางระเบียบองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

(๕) รักษาการขอ้บัญญัติองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 

 

 มาตรา ๓๖ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

 (๑) ถงึคราวออกตามวาระ 

 (๒) ตาย 

 (๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

 (๔) ขาดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/๑  

เพิ่มเติมตามฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562         

         (5) กระท าการฝา่ฝืนมาตรา 44/3 

         (6) รัฐมนตรสีั่งให้พน้จากต าแหน่งตามมาตรา 55 วรรคห้า หรอืมาตรา 79 

 (๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

 (๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่านายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดไม่สมควรด ารงต าแหน่ง

ต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น 

 เพิ่มเติมตามฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562         
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        เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (4) หรือ (5) 

หรือเมื่อได้แจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสิ้นสุด

ลงตาม (4) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรอืได้รับ

แจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี และด าเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ

วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการ

สอบสวน แม้ว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้น

แต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี ในกรณทีี่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน

และไม่สามารถด าเนินการการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัด

อาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน ทั้งนี้ การด าเนินการสอบสวนและวินิจฉัยให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

     ในกรณทีี่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่านายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่งตาม (4) 

หรอื (5)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทัว่กัน ไม่วา่ผู้นั้นจะได้พน้จากต าแหน่งไป

กอ่นแล้วหรอืไม่ก็ตาม โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้ และให้นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม (4) หรือ (5)  แต่ไม่กระทบต่อการ

ด าเนินงานและรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปกอ่นวันที่มีการประกาศค าวินิจฉัย ถ้าในขณะที่ประกาศค า

วินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจาก

การเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน  ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลัง

ด ารงอยู่ด้วย และในกรณีท่ีเป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธสิมัครรับเลือกตั้งหรอืใช้สิทธเิลือกตั้ง ให้ถือว่า

วันที่ประกาศค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว ทั้งนี้ ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการ

จังหวัดตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 

 

เพิ่มเติมตามฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562         

     ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่

ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่จ าเป็นได้เป็นการช่ัวคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง

นายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

มาตรา ๓๗ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

 (๑) นายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง 

 (๒) นายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

 (๓) ตาย 

 (๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

 (๕) ขาดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/๑ 

 (๖) กระท าการฝา่ฝืนมาตรา ๔๔/๓ 
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 (๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

 (๘) รัฐมนตรสีั่งให้พน้จากต าแหน่งตามมาตรา ๗๙ 

เพิ่มเติมตามฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562         

      ให้น าความในมาตรา 36 วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับแก่รองนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดด้วยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๓๗/๑ เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดและที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

 (๑) นายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง 

 (๒) นายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

 (๓) ตาย 

 (๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 (๕) กระท าการฝา่ฝืนมาตรา ๔๔/๓ 

 (๖) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

เพิ่มเติมตามฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562         

      ให้น าความในมาตรา 36 วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับแก่เลขานุการนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด และที่ปรกึษานายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดด้วยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๓๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การ

บรหิารส่วนจังหวัด  

  ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่ง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรับผิดชอบควบคุมดูแล

ราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อื่นตามที่มี

กฎหมายก าหนดหรอืตามที่นายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดมอบหมาย 

 การบรหิารงานบุคคลขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

ประเด็นแนวข้อสอบ         

(1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การ

บรหิารส่วนจังหวัด 

(2) องค์การบรหิารส่วนจังหวัดคนหนึ่ง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองคก์ารบริหาร

ส่วนจังหวัด รองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ

ประจ าขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย 
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 มาตรา ๓๙/๑ อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามท่ีนายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดมอบหมาย 

 ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดตามล าดับท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถา้ไม่

มีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ปลัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน 

 ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งใด แต่งตั้งให้นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่

กรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในระหว่างรักษาราชการ

แทนด้วย 

  อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือค าสั่งใด หรือมติ

ของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือค าสั่งนั้น หรือมติของ

คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการ

แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองปลัด

องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ 

 การปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคสี่ต้องกระท าภายใต้การก ากับ

ดูแลและกรอบนโยบายที่นายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดก าหนดไว้ 

  

(*ประเด็นการออกข้อสอบ) 

- ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดตามล าดับท่ีนายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดจัดไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน  

-ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน 

- ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งใด แต่งตั้งให้นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่กรรมการหรือ

มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย 

- อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรอืการปฏิบัติราชการที่นายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดจะ

พึงปฏิบัติหรอืด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรอืมติของคณะรัฐมนตรใีนเรื่องนั้น ไม่ได้

ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดอาจมอบอ านาจโดยท า
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เป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดก็ได้  

 แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติ

ราชการแทน ให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ  

  มาตรา ๔๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดซึ่งนายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดแต่งตั้งมีอ านาจเปรยีบเทยีบคดลีะเมิดข้อบัญญัติได้ 

  เมื่อผู้กระท าความผิดได้ช าระคา่ปรับตามจ านวนที่เปรยีบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ

เปรียบเทียบ ให้ถอืว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

 มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอาจขอยืมตัวข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมาช่วยปฏิบัติราชการช่ัวคราวโดยมีก าหนดเวลาได้โดยเสนอเรื่องต่อผู้ว่าราชการ

จังหวัดเพื่อพิจารณาท าความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้นก่อนและเมื่อหมดความจ าเป็นแล้วให้รีบ

ส่งตัวผู้นั้นคนืต้นสังกัด 

  ให้ถือว่าผู้ซึ่งมาช่วยราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ เสมือนเป็น

ข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ขาดจากสถานภาพเดิมและคงได้รับ

เงินเดือน ทางต้นสังกัดเดิม  

 มาตรา ๔๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รอง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

และข้าราชการองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 มาตรา ๔๔/๑ นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด หรือผู้ซึ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดและมีสทิธิ

แถลงข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

   มาตรา ๔๔/๒ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงข้อเท็จจริงหรอืแสดง

ความคดิเห็นในปัญหาอันเก่ียวกับการบริหารราชการองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติ 

 ญัตติตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด และให้ประธานสภาองคก์าร

บริหารส่วนจังหวัดก าหนดวันส าหรับการอภิปรายทั่วไป ซึ่งต้องไม่เร็วกว่าห้าวัน และไม่ช้ากว่าสิบห้า

วันนับแต่วันที่ได้รับญัตติ แล้วแจ้งให้นายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดทราบ 

 การขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี ้จะท าได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง 

133



 

 

 
 
 

ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

 มาตรา ๔๔/๓ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องไม่

กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

เพิ่มเติมตามฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562         

          (1) ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เว้น

แต่ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการบริหาร

ราชการแผ่นดินหรอืตามนโยบายของรัฐบาล 

 (๒) รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงาน

ตามปกติ  

เพิ่มเติมตามฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562         

         (3) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนั้น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรอืเอื้ดประโยชน์ส่วนตน

ระหว่างกัน ทั้งนีไ้ม่วา่โดยทางตรงหรอืทางอ้อม 

 บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัด บ าเหน็จ

บ านาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่

บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใดเนื่องจากการด ารงต าแหน่ง

กรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสภาท้องถิ่น

อื่น หรอืกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยต าแหน่ง 

เพิ่มเติมตามฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562         

            ให้น าความใน (3) มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดด้วยโดยอนุโลม 

หมวด ๔ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี ้ 

  (๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรอืแย้งต่อกฎหมาย 

  (๒)จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ตาม

ระเบียบที่คณะรัฐมนตรกี าหนด 

  (๓)สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 

  (๔) ประสานและให้ความรว่มมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 

  (๕) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แกส่ภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
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  (๖) อ านาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ 

เฉพาะภายในเขตสภาต าบล 

เพิ่มเติมตามฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562        (เพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ ควรจ าเผื่อออกข้อสอบ 

         (6/1) ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนในการดูแลการจราจรและการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

 (๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  (๗ ทวิ) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  

เพิ่มเติมตามฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562        (เพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ ควรจ าเผื่อออกข้อสอบ 

         (7 ตร)ี จัดการ ส่งเสรมิ และสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการจัดการหรอืสนับสนุนการดูแล

และพัฒนาเด็กเล็ก 

  (๘) จัดท ากิจการใดๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองคก์ารบรหิาร

ส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การ

บรหิารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี ้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  (๙) จัดท ากิจการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรอืกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นอ านาจ

หน้าที่ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

  บรรดาอ านาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาค อาจมอบให้

องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี ้ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๔๕/๑การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดแีละให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด การจัดท างบประมาณ การจัดซือ้จัดจ้าง 

การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธกีารท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 มาตรา ๔๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดท ากิจการใดๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการ

ส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้  เมื่อได้รับความยินยอมจาก

ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและ

เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  มาตรา ๔๗ กิจการใดเป็นกิจการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพึงจัดท าตามอ านาจหน้าที่ ถ้า 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่จัดท า รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจมีค าสั่งให้

ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจัดท ากิจการนั้นได้  

  ในกรณีที่ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจัดท ากิจการตามวรรคหนึ่ง ให้คิดค่าใช้จ่าย

และค่าภาระต่างๆ ตามความเป็นจริงได้ตามอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม 
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  มาตรา ๔๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกจิ หรอืราชการส่วนท้องถิ่นอื่นโดยเรียกค่าบรกิารได้ โดยตราเป็นข้อบัญญัติ 

  มาตรา ๔๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบให้เอกชนกระท ากิจการซึ่งอยู่ในอ านาจ

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบริการหรือค่าตอบแทน ที่

เกี่ยวข้องแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดเสียก่อน 

  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้กระท ากิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่ 

กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

  สิทธิในการกระท ากจิการตามวรรคหนึ่ง เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปไม่ได้  

  มาตรา ๕๐ การด าเนินกิจการขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดที่มีลักษณะเป็นการพาณิชย์อาจ

ท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ ทั้งนี ้ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 มาตรา ๕๑ ข้อบัญญัติจะตราขึน้ได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

  (๑)เพื่อปฏิบัติการให้ เป็นไปตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ก าหนดไว้ ใน

พระราชบัญญัตินี ้

  (๒)เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราข้อบัญญัติหรือให้มีอ านาจตรา

ข้อบัญญัติ  

  (๓)การด าเนินการพาณิชย์ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๕๐ 

  ในข้อบัญญัติจะก าหนดโทษผู้ละเมิดข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้ก าหนดโทษจ าคุกเกิน

หกเดือน และหรอืปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

ประเด็นแนวข้อสอบ         

ในข้อบัญญัติจะก าหนดโทษผู้ละเมิดข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้ก าหนดโทษจ าคุกเกินหก

เดือน และหรอืปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท เวน้แต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

 

 มาตรา ๕๒ ร่างข้อบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย

เก่ียวกับการเขา้ชื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 

  การเสนอรา่งข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงินจะต้องมีค ารับรองของนายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด  

 มาตรา ๕๓ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีมติเห็นชอบด้วยกับ

ร่างข้อบัญญัติใด ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดพิจารณา  

 ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืนประธานสภา

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรา่งข้อบัญญัตินั้น ถา้ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่
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พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่าง

ข้อบัญญัตินั้น 

 ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลงนามใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติต่อไป แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่ง

รา่งข้อบัญญัตินั้นพรอ้มด้วยเหตุผลไปยังสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณาใหม่ ถา้สภาองคก์าร

บริหารส่วนจังหวัดมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ

จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงนามใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติและแจ้งให้

ผู้วา่ราชการจังหวัดทราบต่อไป แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่

วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติหรือยืนยันร่างข้อบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสาม  ให้ร่าง

ข้อบัญญัตินั้นตกไป  

 มาตรา ๕๔ เมื่อสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดได้พิจารณาและเห็นชอบด้วยกับรา่งข้อบัญญัติใด 

ให้ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อ

ลงนามแล้วส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดให้ความเห็นชอบ  

  ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบ

จากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ให้ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด  ภายใน

ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยชี้ขาด ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นด้วยกับสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และให้นายก

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดลงนามภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคนืมาถ้านายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

ไม่ลงนามภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ผูว้่าราชการจังหวัด ลงนามและประกาศใช้บังคับต่อไป  

  ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นด้วยกับสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดให้ส่งร่างข้อบัญญัติคืนไป

ยังสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้สภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาใหม่ ภายในสามสิบ

วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติคืนมา  ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังยืนยัน ให้ความเห็นชอบ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่ ให้

ด าเนินการประกาศร่างข้อบัญญัตินั้นใช้บังคับต่อไป  

**ประเด็นที่น่าจะออกข้อสอบ และเคยออกมาแล้ว** 

 ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติใด ให้ประธานสภา

อบจ.ส่งรา่งเทศบัญญัติไปยังผู้วา่ราชการจังหวัดพิจารณา 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาข้อบัญญัติ และส่งคืน

ประธานสภาเทศบาลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติ 
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 ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการ

จังหวัดเห็นชอบด้วยกับรา่งข้อบัญญัติดังกล่าว 

 ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด เห็นชอบด้วยกับข้อบัญญัติ ให้ส่งให้นายกอบจ.ลงนามใช้บังคับ

เป็นข้อบัญญัติต่อไป 

 แต่ถา้ผู้วา่ราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วย ให้ส่งรา่งข้อบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลคนืไปยังสภาอบจ.

และให้สภาอบจ.พิจารณาใหม่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติ 

 ถา้สภาอบจ.มีมติยืนยันตามข้อบัญญัติตามร่างข้อบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ให้ด าเนินการประกาศรา่งข้อบัญญัตินั้นใช้บังคับต่อไป  

 แต่ถา้สภาอบจ.ไม่ยืนยันภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับร่างคนืจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือยืนยัน

รา่งข้อบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกวา่สองในสาม ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป 

  มาตรา ๕๕ ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรอืร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ใหผู้้ว่าราชการจังหวัด

ตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจ านวนสิบห้าคน เพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง 

โดยแก้ไข ปรับปรุง หรอืยืนยันสาระส าคัญในร่างข้อบัญญัตินั้น ทั้งนี ้ให้ยึดถอืหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นส าคัญ 

 คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งสภา

องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดเสนอจ านวนเจ็ดคน และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาองคก์ารบรหิาร

ส่วนจังหวัดซึ่งนายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดเสนอจ านวนเจ็ดคน โดยให้ตั้งภายในเจ็ดวันนบัแตว่นัทีส่ภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติไม่รับหลักการ และให้กรรมการทั้งสิบสี่คนร่วมกันปรึกษาและเสนอ

บุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมิได้

เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการดังกล่าวภายใน

เจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมการครบจ านวนสิบสี่คน 

 ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะท าหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการได้ภายใน

ก าหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติหรอืไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด และ

มิได้เป็นสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด ท าหน้าที่กรรมการหรือประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบ

ตามจ านวน 

 ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับตั้งแตว่นัที่

ได้ตั้งประธานกรรมการในคราวแรกแล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีที่คณะกรรมการไม่
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สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการ

พิจารณาแล้ววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว แล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรอืประธานกรรม

การในวรรคสี่ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเร็ว แล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอ

ร่างข้อบัญญัติดังกล่าวต่อสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๕๒ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่

ได้รับร่างข้อบัญญัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด หากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่เสนอร่าง

ข้อบัญญัตินั้นต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเวลาที่ก าหนด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานต่อ

รัฐมนตรีเพื่อสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง 

 มาตรา ๕๕/๑ ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายตามมาตรา ๕๕ วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจาก

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน

ก าหนดหรือมีมติ ไม่เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัตินั้น ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไปและให้ใช้ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอ

รัฐมนตรมีีค าสั่งยุบสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การ

เสนอ การแปรญัตติหรอืการกระท าด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดมีส่วน 

ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระท ามิได้ 

 มาตรา ๕๖ ข้อบัญญัติให้ใช้บังคับได้ในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง

กับขอ้บัญญัติทอ้งถิ่นอื่นในเขตจังหวัดนั้น 

  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปิดประกาศข้อบัญญัติที่ประกาศใช้บังคับแล้วไว้ ณ ที่ท าการ

องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 

  มาตรา ๕๗ ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดใหท้ันท่วงทมีิได้  

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจออกข้อบัญญัติชั่วคราวที่มิใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีหรอืข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสามัญ

ประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดแล้วให้ใชบ้ังคับได้ 

  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคราวต่อไป ให้น าข้อบัญญัติช่ัวคราวนั้นเสนอต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่ออนุมัติและเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติแล้ว  ให้ใช้

ข้อบัญญัติ ช่ัวคราวนั้นเป็นข้อบัญญัติต่อไป  แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อนุมัติ ให้

ข้อบัญญัติชั่วคราวนั้นเป็นอันตกไปแต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทอืนถึงกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้

ข้อบัญญัติชั่วคราวนั้น  
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หมวด ๕ การงบประมาณและการคลัง 

  มาตรา ๕๘ งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ท า เป็นข้อบัญญัติ                           

ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ใหใ้ช้ขอ้บญัญตัิ

งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่แล้วนั้นไปพลางก่อน 

  งบประมาณรายจ่ายจะมีได้เฉพาะในเรื่อง ดังต่อไปนี ้ 

  (๑)กจิการที่ระบุไว้ในมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ 

  (๒) กจิการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

  มาตรา ๕๙ ถ้าในปีใดจ านวนเงินที่ได้อนุมัติไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณไม่พอส าหรับการใช้จ่ายประจ าปีหรอืมีความจ าเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้น

ใหม่ ในระหว่างปี ให้ท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

  มาตรา ๖๐ ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และ

ผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆา่สัตว์ในพืน้ที่เขตจังหวัดที่อยู่นอกเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ให้องคก์าร

บริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและให้

องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดจัดสรรให้สภาต าบลตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  

  มาตรา ๖๑ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้จัดสรรให้แก่

องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

  มาตรา ๖๒ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร จัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้ส่งมอบให้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยละห้าของภาษีท่ีจัดเก็บได้ 

  มาตรา ๖๓ คา่ภาคหลวงแรต่ามกฎหมายว่าด้วยแร ่และคา่ภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่า

ด้วยปิโตรเลียม ที่ได้มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ในเขตองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดใดให้จัดสรร

ให้แกอ่งคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธกีารท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  มาตรา ๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดจากการค้าในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

 (๑) น้ ามันเบนซนิและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดเีซลและน้ ามันที่คล้ายกัน หรอืก๊าซปิโตรเลียม

ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์ส าหรับน้ ามันและกโิลกรัม

ละไม่เกนิสิบสตางคส์ าหรับก๊าซปิโตรเลียม  

 (๒) ยาสูบ โดยจัดเก็บเพิ่มขึน้ได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์ 

 ราคาจ าหน่ายที่เพิ่มขึ้นตามวรรคหนึ่ง ไม่ถือว่าเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนด

ราคาสินคา้และป้องกันการผูกขาด 

 มาตรา ๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์

การบรหิารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตรา

ที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
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  มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บภาษีอากรและ

ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุก

ประเภทส าหรับในพืน้ที่เขตจังหวัดที่อยู่นอกเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ภาษีธุรกจิเฉพาะตามประมวลรัษฎากร 

  (๒) คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 

  (๓) คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 

  ในการเสียภาษีอากรตามมาตรานี้เศษของหนึ่งบาทให้ปัดท้ิง 

  ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี ้ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย

ว่าด้วยการนั้น 

  มาตรา ๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมอี านาจออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บภาษีมูลคา่เพิ่ม โดยให้

ก าหนดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรส าหรับในพื้นที่เขต

จังหวัดที่อยู่นอกเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์ ให้องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเก็บในอัตราร้อยละศูนย์ 

  (๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคา่เพิ่มในอัตราอื่นให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เก็บหนึ่งในเก้าของอัตราภาษีมูลคา่เพิ่มที่เรยีกเก็บตามประมวลรัษฎากร  

  ภาษีมูลคา่เพิ่มที่เก็บเพิ่มขึน้ตามมาตรานี ้ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร  

  มาตรา ๖๘ กิจการใดที่กฎหมายบัญญัติให้เทศบาลเป็นผู้ด าเนินการถ้ากิจการนั้นอยู่ในพื้นที่ เขต

จังหวัดที่อยู่นอกเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

ด าเนินการตามกฎหมายนั้นและบรรดาค่าธรรมเนียม คา่ใบอนุญาต และค่าปรับเนื่องในกจิการเช่นว่านั้นให้

ถือเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  มาตรา ๖๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ จากผู้

ซึ่งใช้หรอืได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดจัดให้มีขึน้ได้ ทั้งนี ้ตามระเบียบ

ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

  มาตรา ๗๐ ให้การจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจและหน้าที่ปฏิบัติการตาม

กฎหมาย เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการนั้นจะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  

  ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรค้างช าระ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหัวหน้า

ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจสั่งยึดและสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้อง

รับผิดชอบเสียภาษีอากรได้โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือมีค าสั่ง  ทั้งนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบ

จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว 
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  วิธีการยึดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวในวรรคสอง ให้ปฏิบัติตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด เมื่อหักค่าธรรมเนียมและ

ค่าใช้จ่ายในการยึดและขายทอดตลาดและเงินภาษีอากรค้างช าระแล้ว ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้าของ

ทรัพย์สิน  

 มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมอบให้ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นเรียก

เก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทนหรือรายได้อื่นใด เพื่อองค์การบริหารส่วน

จังหวัดก็ได้ ทั้งนี ้โดยให้คิดค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

 ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นจะมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่า

ใบอนุญาต ค่าตอบแทนหรือรายได้อื่นใดเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นอื่นก็ได้ ทั้งนี้ โดยให้คิดค่าใช้จ่ายได้ตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตรา ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดจะมอบหมายให้เอกชนด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ยกเว้นการเรียกเก็บ

ภาษีอากร ก็ได้ ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

  มาตรา ๗๒ ทุกปีงบประมาณ ให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเงิน

อุดหนุน 

  มาตรา ๗๓ องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ภาษีอากรตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้  

  (๒) คา่ธรรมเนียม คา่ใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ 

  (๓) รายได้จากทรัพย์สินขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด  

  (๔) รายได้จากสาธารณูปโภคขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

  (๕) รายได้จากการพาณิชย์ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด  

  (๖) พันธบัตรหรอืเงินกู้ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้  

  (๗)เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก

รัฐมนตรี 

  (๘) เงินอุดหนุนหรอืรายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรอืหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 

  (๙) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 

  (๑๐)รายได้อื่นตามท่ีมกีฎหมายบัญญัติให้เป็นขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

  มาตรา ๗๔ องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 

  (๑) เงินเดือน 

  (๒) คา่จ้าง 

  (๓) เงินตอบแทนอื่นๆ 

  (๔) คา่ใช้สอย  

 (๕) คา่วัสดุ  
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  (๖) คา่ครุภัณฑ ์ 

  (๗) คา่ที่ดิน สิ่งกอ่สรา้ง และทรัพย์สินอื่นๆ 

  (๘) เงินอุดหนุน  

 เพิ่มเติมตามฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562        

         (9) รายจ่ายอื่นใดที่จ าเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพัน หรือรายจ่ายตามท่ีมี

กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ 

 

เพิ่มเติมตามฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562        

    การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง หรือการน าเงินของกิจการท่ีองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น ไปใช้จ่ายเพื่อการ

ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิก

สภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด จะกระท ามิได้ 

 มาตรา ๗๕ เงินเดอืนและค่าตอบแทน สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด นายกองคก์าร

บริหารส่วนจังหวัด รองนายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่

ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 มาตรา ๗๖ การคลัง การงบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สิน การด าเนินกิจการการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและการจัดหาพัสดุและการ

จัดจ้าง และการให้ได้รับสวัสดิการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบที่

กระทรวงมหาดไทยก าหนด  

  ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งให้ค านึงถึงความเป็นอิสระ ความคล่องตัวและความมี

ประสิทธภิาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย 

หมวด ๖ การก ากับดูแล 

  มาตรา ๗๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ เพื่อการนี้ให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัด มีอ านาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจรงิหรือสั่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชี้แจงแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้  
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เพิ่มเติมตามฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562        

    เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการปฏิบัติ

ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเสียหายแก่ราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในการชีแ้จง แนะน าหรอืตักเตือนผู้

ด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการดังกล่าว หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการ

กระท าหรือให้ระงับการปฏิบัติของผู้ด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการดังกล่าว หรือใน

กรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระท าหรอืให้ระงับการปฏิบัติของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้ และ

ในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรือระงับ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายใน

สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด และเมื่อรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดให้

ผู้วา่ราชการจังหวัดและผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

 เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดว่า นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หรอืรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจ

หน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่หรือ

ประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรอืฝ่าฝืนค าสั่งของผู้วา่ราชการจังหวัดที่สั่งการตามวรรคสอง 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และให้คณะกรรมการ

สอบสวนด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 

 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ ภายใน

ก าหนดเวลาตามวรรคสาม ผู้วา่ราชการจังหวัดอาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบ

วัน 

 ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดถูกตั้ง

กรรมการสอบสวนแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรอฟังผลการสอบสวน

ก็ได้ หากเห็นว่าการคงอยู่ในหน้าที่ของผู้นั้นต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดหรอื

เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือจะ

ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏขึ้นโดยชัดแจ้ง  ทั้งนี้ หากผลการ

สอบสวนปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีความผิด และผู้นั้นยังมิได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อน ให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ และให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รวมถึงสิทธิ

ประโยชน์อื่นใดในช่วงที่หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยถือเสมือนว่าผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่หยุด

ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งไปก่อนปรากฏผลการสอบสวนดังกล่าว การจ่าย

เงินเดือน คา่ตอบแทน รวมถงึสิทธิประโยชน์อื่นใด ให้จา่ยจนถงึวันกอ่นวันที่พน้จากต าแหน่ง 
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 การอุทธรณ์ค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคห้า ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ

รัฐมนตรีได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว ซึ่งรัฐมนตรีต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และเมื่อรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใด ให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดและผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

 

 มาตรา ๗๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่งเพิกถอนมติของสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดซึ่งมิใช่

ข้อบัญญัติได้ ในกรณีที่ปรากฏว่ามตินั้นฝ่าฝืนกฎหมาย กฎหรอืระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หรอืเป็น

มติที่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด  

  ค าสั่งเพิกถอนมติของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งต้องแสดงเหตุผลของการเพิกถอนมตินั้น 

และต้องกระท าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดมีมติ  

  ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังยืนยันมติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน

สามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานการ

ยืนยันมติดังกล่าวและเหตุผลของการเพิกถอนมติของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อรัฐมนตรีภายในสี่สิบ

ห้าวันนับแต่วันที่สภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดมีมติยืนยันมติเดิม  

 ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยสั่งการในเรื่องดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้ว่า

ราชการจังหวัด  

เพิ่มเติมตามฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562        

    มาตรา 79 เมื่อผลการสอบสวนมาตรา 77 วรรคสาม ปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหากระท าความผิด

ตามท่ีถูกสอบสวน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานใหร้ัฐมนตรพีิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนพ้น

จากต าแหน่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปกอ่นแล้ว

หรอืไม่ก็ตาม เว้นแต่เหตุตาย หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี โดยในค าสั่งดังกล่าวให้ระบุเหตุ

ที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่รัฐมนตรมีีค าสั่ง แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและ

การรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีค าสั่งนั้น ถ้าในขณะที่มีค าสั่งดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารง

ต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอั้นเป็นจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย และให้ถือว่าวันที่สั่งให้พน้

จากต าแหน่งดังกล่าวเป็นวันเร่ิมนับระยะเวลาต้องห้ามการให้สิทธสิมัครรับเลือกตั้งค าสั่งของรฐัมนตรี

ให้เป็นที่สุด 

 ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นควรให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมจากรายงานตามวรรคหนึ่งจะสั่งให้

คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพิ่มเติมก่อนสั่งการก็ได้  ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนต้อง

ด าเนินการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม 

และรัฐมนตรีต้องสั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น 

 

145



 

 

 
 
 

ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

มาตรา ๘๐ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ

ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ผู้ว่าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อยุบ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้  

  เมื่อมีกรณตีามวรรคหนึ่งหรอืกรณีอื่นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีมีอ านาจ ยุบ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้และให้แสดงเหตุผลไว้ในค าสั่งด้วย  
มาตรา ๘๐ วรรคสาม ยกเลิก โดยพระราชบัญญัติองค์การบรหิารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒  

บทเฉพาะกาล 

  มาตรา ๘๑ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้  

  มาตรา ๘๒ ให้สภาจังหวัดที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นสภา

องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้  

  ให้สมาชิกสภาจังหวัดซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะครบสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘  

  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้สภาองค์การ

บรหิารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่งด าเนินการเลือกสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งเป็นนายก

องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด  

  ในระหว่างที่ยังไม่มีนายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดตามวรรคสามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท าหน้าที่

นายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดไปพลางกอ่น  

 [มาตรา ๘๒ วรรคสอง แก้ไข โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒]  

  มาตรา ๘๓ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี ้สิทธิ และเงินงบประมาณขององคก์ารบรหิาร

ส่วนจังหวัด ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเป็นขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้  

  มาตรา ๘๔ ให้บรรดาข้าราชการส่วนจังหวัดและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมี

อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ

ลูกจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณ ี 

  มาตรา ๘๕ ให้บรรดาข้อบัญญัติจังหวัด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ค าสั่ง และประกาศ ที่

ออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดหรือกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้

จนกวา่จะมีการออกข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ค าสั่ง และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้  
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 มาตรา ๘๖ ให้  ก.จ. อ.ก.จ.วิสามัญ และ อ.ก.จ.จังหวัดซึ่ งปฏิบัติหน้าที่อยู่ ในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา

ตามมาตรา ๔๒ ใช้บังคับ ทั้งนีไ้ม่เกนิหนึ่งรอ้ยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ  

  มาตรา ๘๗ ในวันที่พระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคับ จังหวัดใดยังมีสภาต าบลอยู่ให้พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และทรัพย์สินส่วนจังหวัด

และการคลังยังคงใช้บังคับได้ต่อไปในเขตสภาต าบลส าหรับจังหวัดนั้นเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ 

แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

  มาตรา ๘๘ ในระหว่างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังมิได้มอบให้ส่วนราชการที่ท าหน้าที่

จัดเก็บภาษี อากร ค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ให้ส่วนราชการดังกล่าวเรียกเก็บภาษี

อากร คา่ธรรมเนียมเพื่อองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดเพิ่มขึน้อีกเทา่กับอัตราตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ 

  การเรียกเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมของส่วนราชการตามมาตรานี้ให้ถือว่าองค์การบริหารส่วน

จังหวัดได้มอบให้ส่วนราชการดังกล่าวเรียกเก็บเพื่อองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๖๖ และมาตรา 

๖๗  

  มาตรา ๘๙ ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น ากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม  

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 

นายกรัฐมนตรี 

 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๖๒ ก หน้า ๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๐)  

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จัดตั้ง

ขึ้น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่

รับผิดชอบในพื้นที่ทั้งจังหวัดที่อยู่นอกเขตสุขาภิบาลและเทศบาล เมื่อได้มีพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ออกใช้บังคับเพื่อกระจายอ านาจการปกครองให้แก่องค์การ

บริหารส่วนต าบล ในการนี้สมควรปรับปรุงบทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้

สอดคล้องกันและปรับปรุงโครงสร้างขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องตรา

พระราชบัญญัตินี ้

***************************************************** 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 [รก.๒๕๖๒/๑๓๖/๕๐ ก/๑๖ เมษายน ๒๕๖๒] ผลใช้บังคับ 17 เมษายน 2552 

 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา 25 บรรดาข้อกล่าวหาหรือการด าเนินการใดๆตามมาตรา 11 วรรคสอง มาตรา 36 วรรค

สอง มาตรา 37 วรรคสอง มาตรา 37/1 วรรคสอง หรอืมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติองคก์ารบรหิารส่วน
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จังหวัด พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบรหิารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 

ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนหรือสอบสวนเสร็จแล้วแต่ยังมิได้มีค าสั่ง ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้บังคับ ให้

ด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ จนกวา่จะแล้วเสร็จ 

 มาตรา 26 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รอง

ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด ซึ่งด ารงต าแห่งอยู่ใน

วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การ

ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการช่ัวคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และค าสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/ 2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บริหารท้องถิ่น

เป็นการช่ัวคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ยังคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกวา่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะ

ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น โดยให้พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศให้มีการเลือกตั้ง หรือจนกว่าจะพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่นตามประกาศคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว 

 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด

หรอืสมาชิกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใด ให้ประกาศคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่งเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับองค์การ

บรหิารส่วนต าบลนั้นเป็นอันยกเลิก 

 มาตรา 27 บทบัญญัติมาตรา 35/2 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งด ารงต าแหน่ง

หรอืเคยด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันเลือกตั้งคร้ังแรกภายหลังพระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ 

 มาตรา 28 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้มี

ต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด เฉพาะบรรดาที่ถูกระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง พ้น

จากต าแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินการต่อไปตามค าสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นแก่บุคคลดังกล่าว 

 มาตรา 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา 74 (9) แห่งพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จะก าหนดให้ความคุ้มครองการ

จ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบในเรื่องนั้นใช้บังคับก็ได้ แต่ให้คุ้มครอง

ได้เฉพาะที่ได้จ่ายไปโดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือก าหนดแนวทางปฏิบัติขอ ง

กระทรวงมหาดไทยที่ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา 30 ให้รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  พลเอก ประยุทธ์ จันทรโ์อชา  นายกรัฐมนตรี 
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พระราชบญัญัตเิทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ 

แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว ้ณ วันที ่๑๓ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๔๙๖ 

เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน 

************************* 

ชุด สานฝันคนสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิน่ 

รวบรวมโดยประพนัธ ์เวารัมย ์นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

******************* 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเทศบาลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า และยินยอมของสภา

ผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้ 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรยีกวา่ “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖” 

 มาตรา ๒*พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ฉบับที่ 

ประกาศ 

ในราชกิจจานเุบกษา 

ตราขึ้นโดย 

มีผลใช้บังคับ ผู้รับสนองพระราชโองการ 

ฉบับที่ 1 

พ.ศ.2496 17 กุมภาพนัธ ์2496 

ค าแนะน าและยินยอมของ

สภาผู้แทนราษฎร 

ถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

วันที่  18  กุมภาพันธ์  

2596 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตร ี

ฉบับที่ 13 

พ.ศ. 2552 

13 พฤศจิกายน 2552 

ค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา 

 

ถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 

2562 

นายอภิสิทธิ์ เวชาชาชีวะ 

นายกรัฐมนตร ี

ฉบับที ่14 

พ.ศ. 2562 

16 เมษายน 2562 

ค าแนะน าและยินยอมของ

สภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

ท าหน้าที่รัฐสภา 

ถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

วันที่ 17 เมษายน 2562 

พลเอก ประยุทธ ์จันทรโ์อชา 

นายกรัฐมนตร ี
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 มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๖ และบรรดากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ

อื่นๆ ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรอืซึ่งแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๔ เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นใด

เป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแล้ว ห้ามมิให้ใชก้ฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ในส่วนที่บัญญัติ

ถงึการแต่งตั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และสารวัตรก านันในท้องถิ่นนั้น และให้

บรรดาบุคคลที่เป็นก านัน ผู้ใหญ่บา้น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น แพทย์ประจ าต าบล และสารวัตรก านันพ้นจากต าแหน่ง

และหน้าที่เฉพาะในเขตท้องถิ่นนั้น 

 ในเขตเทศบาลต าบลใด ถ้าหมดความจ าเป็นที่จะต้องมีต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

แพทย์ประจ าต าบล หรอืสารวัตรก านัน ให้รัฐมนตรปีระกาศยกเลิกต าแหน่งดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา ๕ ให้เทศบาลที่ได้จัดตั้งขึ้นแล้วในวันใช้พระราชบัญญัตินี้คงมีฐานะเป็นเทศบาลต าบล 

เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ตามที่เป็นอยู่ แล้วแต่กรณ ีมีอ านาจหน้าที่และอยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติ

นี ้

 มาตรา ๖ บรรดาเทศบัญญัติที่ได้ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล 

พุทธศักราช ๒๔๗๖ พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๑ และพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 

๒๔๘๖ หรอืโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายอื่น ให้คงใช้บังคับได้ 

 ในกรณีที่ผู้กระท าผิดเทศบัญญัติดังกล่าวในวรรคก่อนไม่ช าระค่าปรับ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๖๐ 

วรรคทา้ยแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ 

ส่วนที่ ๑ 

การจัดตั้งเทศบาล 

 มาตรา ๗ เมื่อท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ให้จัดตั้งท้องถิ่นนั้นๆ เป็นเทศบาล

ต าบล เทศบาลเมือง หรอืเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ให้เทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 

*ประเด็นออกขอ้สอบ 

ให้เทศบาลเป็นทบวงการเมือง 

 มาตรา ๘ เมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาล 

 ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ก่อน

วันที่จัดตั้งเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาล และให้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเท่าที่จ าเป็นได้ เป็นการ

ชั่วคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

 มาตรา ๙ เทศบาลต าบล ได้แก ่ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล

ต าบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย 
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 มาตรา ๑๐ เทศบาลเมือง ได้แก ่ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรอืท้องถิ่นชุมนุมชนที่มี

ราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแกก่ารที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามพระราชบัญญัตินี้ 

และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อ

และเขตของเทศบาลไว้ด้วย 

 มาตรา ๑๑ เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้

พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยก

ฐานะเป็นเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย 

 มาตรา ๑๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ การเปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือการ

เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ให้กระท าโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย 

 ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์

ประจ าต าบล และสารวัตรก านัน ในท้องถิ่นที่ได้เปลี่ยนแปลงเขตเป็นเทศบาลตามความในวรรคหนึ่งสิ้นสุด

อ านาจหน้าที่เฉพาะในเขตที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใช้บังคับต้นไป 

 มาตรา ๑๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ ท้องถิ่นซึ่งได้ยกฐานะ

เป็นเทศบาลแล้วอาจถูกเปลี่ยนแปลงฐานะหรอืยุบเลิกได้โดยท าเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย 

 ท้องถิ่นที่ได้เปลี่ยนแปลงฐานะตามความในวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากสภาพแห่งเทศบาลเดิมนับแต่วันที่ได้

ถูกเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นต้นไป บรรดาทรัพย์สิน หนี ้สิทธิ และสิทธิเรียกรอ้งของเทศบาลเดิมให้โอนไปเป็นของ

เทศบาลใหม่ในขณะเดียวกันนั้น และบรรดาเทศบัญญัติที่ได้ใชบ้ังคับอยู่ก่อนแล้ว คงให้ใชบ้ังคับต่อไป  

 ในการยุบเลิกเทศบาล ให้ระบุถึงวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นด้วย 

ส่วนที่ ๒ 

องค์การเทศบาล 

 มาตรา ๑๔ องคก์ารเทศบาลประกอบด้วยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 

ประเด็นออกขอ้สอบ 

องคก์ารเทศบาล > สภา+นายก  (ตัวเลือกมักใชส้มาชิกสภาเทศบาล) 

บทท่ี ๑ 

สภาเทศบาล 

 มาตรา ๑๕ สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่นตามจ านวนดังต่อไปนี้ 

 (๑) สภาเทศบาลต าบล ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสิบสองคน 

 (๒) สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสิบแปดคน 

 (๓) สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนยี่สบิสี่คน 
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แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 อาจเป็นประเด็นออกขอ้สอบ 

      ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารทอ้งถิ่น 

ซึ่งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 หมวด 5 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

   มาตรา 49 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนีเ้ป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(2) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 

ส าหรับผูม้ีสทิธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นให้มอีายุตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  (*ถ้าถามถึงนายก ต้องอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปีนับถึงวัน

เลือกตั้ง) 

(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับ

เลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

(4) คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

มาตรา 50 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธสิมัครรับเลือกตั้ง 

(1) ติดยาเสพติดให้โทษ 

(2) เป็นบุคคลล้มละลายหรอืเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจรติ 

(3) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ 

(4) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใชส้ิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 39 (1) (2) หรอื (4) 

โดยมาตรา 39 (1) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรอืนักบวช (2)อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่

ว่าคดีนั้นจะถงึที่สุดแล้วหรอืไม่ (4) วิกลจรติหรอืจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

(5) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธสิมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรอืถูกเพิกถอนสิทธสิมัครรบั

เลือกตั้ง 

(6) ต้องค าพิพากษาใหจ้ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 

(7) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้

กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

(8) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรอืรัฐวิสาหกิจเพราะทุจรติต่อหน้าที่หรอืถือว่า

กระท าทุจริตหรอืประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(9) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย

ผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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(10) ต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต าแหน่งหน้าที่ใน

การยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ

หน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา 

ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยเสพติดใน

ความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็น

เจา้มือหรือเจ้าส านักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรอืกฎหมายว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(11) เคยต้องค าพิพากษาอันถงึที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 

(12) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรอืเงินเดือนประจ า 

(13) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรอืผู้บรหิารท้องถิ่น  

(14) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 

หรอืเป็นเจา้หน้าที่อื่นของรัฐ 

(15) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรอืผู้ด ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระ 

(16) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(17) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรอืศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหนงทางการเมืองมี

ค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจ

ปฏิบัติหน้าที่หรอืใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานทางจรยิธรรมอย่างรา้ยแรง 

(18) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่วา่จะได้รับโทษหรอืไม่ โดยได้พ้นโทษ

หรือต้องค าพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 

(19) เคยถูกถอนออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วยการ

ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บรหิารทอ้งถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึงห้าปี

นับถึงวันเลือกตั้ง 

(20) อยู่ในระหว่างถูกจ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตาม

มาตรา 42 หรอืตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(21) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

จนถงึวันเลือกตั้ง 

(22) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิวุฒิสภา หรอืเป็นผู้สมัคร

รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

(23) เคยพ้นจากต าแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง

หรอืทางอ้อมในสัญญาหรอืกิจการที่กระท าหรอืจะกระท ากับหรอืให้แกอ่งคก์รปกครองท้องถิ่นนั้น 
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หรอืมีส่วนเสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรอืกิจการท่ีกระท ากับหรือจะกระท า

กับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติกรรมแสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบ

แทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับวันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวัน

เลือกตั้ง 

(24) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะจงใจไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ

อย่างร้ายแรง และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันพ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(25) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหนงใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราทอดทิ้งหรือละเลยไม่

ปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ หรือประพฤติตน

ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรอืมีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่ง

ความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้น

ห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(26) ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 

แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 อาจเป็นประเด็นออกข้อสอบ 

           ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับ แก่กรณีที่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารทอ้งถิ่นเพราะเหตุที่มีผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบจ านวน ถา้ในการจัดให้

มีเลือกตั้งใหม่นั้นยังได้ไม่ครบจ านวนอีก ให้ถือว่าสภาเทศบาลนั้นประกอบด้วยจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่

จนกวา่จะครบอายุของสภาเทศบาล เว้นแต่จะมีจ านวนสมาชิกไม่ถึงสองในสามของจ านวนตามวรรคหนึ่ง 

 มาตรา ๑๖ สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในต าแหน่งได้คราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง  ถ้าต าแหน่ง

สมาชิกสภาเทศบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยุบสภา ให้เลือกตั้งสมาชิก

สภาเทศบาลขึน้แทนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น  

สมาชิกสภาเทศบาลผู้เข้ามาแทนให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระของผู้ซ่ึงตนแทน 

 มาตรา ๑๗ ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลว่าจะ

รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อ

ประโยชน์ของท้องถิ่น 

 มาตรา ๑๘ สมาชิกสภาเทศบาลย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้น และต้องปฏิบัติหน้าที่

ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใดๆ 

 มาตรา ๑๘ ทวิ (ยกเลิก โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

 มาตรา ๑๙ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิน้สุดลง เมื่อ 

 (๑) ถงึคราวออกตามวาระ หรอืมีการยุบสภาเทศบาล 

 (๒) ตาย 
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 (๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

 (๔) ขาดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง 

 (๕) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 อาจเป็นประเด็นออกข้อสอบ 

          (6) กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา 48 จตุทศ วรรคสาม 

 (๗) สภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อม

เสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบาลหรือกระท าการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาเทศบาล โดยมี

สมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อ

เสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกสภา

เทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี ้ให้สมาชิกภาพสิน้สุดลงนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติ 

 (๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการ

ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น 

แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 อาจเป็นประเด็นออกข้อสอบ 

          เมื่อมีข้อสงสัยเก่ียวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิน้สุดลงตาม (4) (5) หรอื (6) หรือ

เมื่อมีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพของสมาชิกเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (4) ให้

ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้งจาก

คณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี และด าเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่

วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จ หรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน 

แม้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือ

พ้นจากต าแหน่งแล้วเกินสองปี ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการ

สอบสวนกรณีตาม (4) หรือ (6) ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจขยาย

เวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน ทั้งนี้การด าเนินการสอบสวนและวินิจฉัยให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

   ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้นั้นสิ้นสุดลงตาม (4) (5) 

หรือ (6) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไป

ก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้  และให้สมาชิกภาพของ

สมาชิกสภาเทศบาลผู้นั้นสิน้สุดลงตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม (4) (5) หรอื (6) แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและ

การรับคา่ตอบแทนที่ได้กระท าไปกอ่นวันที่มีการประกาศค าวินิจฉัย ถา้ในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าว

ผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือ

ต่างองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผลให้ถูก
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ห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันประกาศค าวินิจฉัยเป็นเริ่มนับระยะเวลา

ต้องห้ามดังกล่าว ทั้งนี้ ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรานี้เป็นที่สุด 

 

แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 อาจเป็นประเด็นออกข้อสอบ 

   ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิน้สุดลงตาม (8) พรอ้มกันทั้งหมดให้ถือว่าเป็นการยุบสภา 

  มาตรา ๒๐ สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการ

จังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 

 ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลด ารงต าแหน่งจนครบอายุของสภาเทศบาล 

*ประเด็นข้อสอบ 

   - ในสภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ให้ผูว้่าราชการแต่งตั้งตามมติสภาฯ 

มาตรา ๒๐ ทวิ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ประธานสภาเทศบาลและ

รองประธานสภาเทศบาลพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

 (๑)  ลาออก โดยยืน่หนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

 (๒) สิน้สุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล 

 (๓) รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้พน้จากต าแหน่ง ตามมาตรา ๗๓ 

 (๔) สภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางจะน ามาซึ่งความเสื่อม

เสียแก่ศักดิ์ต าแหน่งหรือสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน 

หรอืละเลยไม่ปฏิบัติการหรอืปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไม่น้อยกว่า

หนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และมติ

ดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้

พ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมต ิ

 ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลตาม (๓) หรือ (๔) จะด ารง

ต าแหน่งประธานสภาเทศบาลหรอืรองประธานสภาเทศบาลอีกไม่ได้ตลอดอายุของสภาเทศบาลนั้น 

 ให้ประธานสภาเทศบาล หรอืรองประธานสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกใหม่อยู่ในต าแหน่งตามวาระของผู้

ซึ่งตนแทน 

 มาตรา ๒๐ ตรี ในกรณีที่ต าแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลว่างลง

เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๐ ทวิ ให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 

*ประเด็นข้อสอบ 

   - ประธานสภาคนรองประธานสภา ว่างลง สภาเทศบาลเลือกสมาชิกเทศบาลขึน้แทนภายใน 15 วันนับแต่

วันที่ต าแหน่งว่าง 
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 มาตรา ๒๑ ประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบ

ข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล 

 รองประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่กระท ากิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเมื่อประธานสภา

เทศบาลไม่อยู่ หรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

*ประเด็นข้อสอบ 

   - รองประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่กระท ากิจการแทนประธานสภาเทศบาล ถ้าประธานสภาเทศบาลไม่

อยู่ หรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 มาตรา ๒๒ในเมื่อประธานและรองประธานสภาเทศบาลไม่อยู่ในที่ประชุม ให้สมาชิกสภาเทศบาล

เลือกตั้งกันเองเป็นประธานเฉพาะในคราวประชุมนั้น 

 มาตรา ๒๓ ให้กระทรวงมหาดไทยวางระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลไว้ 

 มาตรา ๒๔ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุม

สมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด 

แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 อาจเป็นประเด็นออกข้อสอบ (*ตัดค าว่า ครบตามจ านวนแล้วออก) 

    ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ภายในสิบ

ห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาล

และรองประธานสภาเทศบาล 

 กรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามก าหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการ

ประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีค าสั่งยุบสภาเทศบาล 

 สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้อง

ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

 มาตรา ๒๕ โดยปกติให้ประธานสภาเทศบาลเป็นผู้เรียกประชุมสภาเทศบาลตามสมัยประชุม และ

เป็นผู้เปิดหรอืปิดประชุม 

 ในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภาเทศบาล หรือประธานสภาเทศบาลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้

ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรยีกประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม 

 มาตรา ๒๖ นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาลก็ดี หรือนายกเทศมนตรีก็ดี หรือสมาชิกสภาเทศบาลมีจ านวนไม่ต่ ากว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนสมาชิกที่อยู่ในต าแหน่งก็ดี อาจท าค าร้องยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้เปิดประชุมวิสามัญ 

ให้ผูว้่าราชการจังหวัดพิจารณา ถ้าเห็นสมควรก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมวิสามัญได้ 

 สมัยประชุมวิสามัญให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับ

อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
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 มาตรา ๒๗ การประชุมสภาเทศบาล ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนสมาชิกเท่าที่อยู่ จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 

สมัย ผู้เรยีกประชุม ผู้ขยายประชุม จ านวนวัน 

คร้ังแรก ผู้วา่ราชการจังหวัด - ภายใน 15 วัน 

สามัญ ประธานสภา / (ผู้วา่ฯ กรณีประธานไม่เปิด/ปิด) ผู้วา่ราชการจังหวัด ไม่เกนิ 30 วัน 

วิสามัญ ผู้วา่ราชการจังหวัด ผู้วา่ราชการจังหวัด ไม่เกนิ 15 วัน 

*กรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมคร้ังแรกได้ตามก าหนดเวลา หรอืมีการประชุมสภาเทศบาล

แต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ให้มีค าสั่งยุบสภาเทศบาล 

-ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญคร้ังแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี

ใหส้ภาเทศบาลก าหนด 

 มาตรา ๒๘ การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษานั้น ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ เว้นแต่จะมีบัญญัติ

ไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้ 

 สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีจ านวนลงเสียงลงคะแนนเท่ากัน 

ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

 มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้สภาเทศบาลประชุมปรกึษาหารอืในเรื่องนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือเรื่องที่ฝ่า

ฝืนกฎหมาย หรอืเรื่องการเมืองแห่งรัฐ 

 มาตรา ๓๐ การประชุมของสภาเทศบาลย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่จะได้ก าหนดไว้ในระเบียบ

ข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล 

 เมื่อนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิก

ที่มาประชุมร้องขอให้ท าการประชุมลับ ก็ให้ประธานสภาเทศบาลด าเนินการประชุมลับได้ โดยไม่ต้องขอ

มติท่ีประชุม 

 มาตรา ๓๑ ในที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีหรือ

รองนายกเทศมนตรใีนข้อความใดๆ อันเก่ียวกับการงานในหน้าที่ได้ แต่นายกเทศมนตรหีรอืรองนายกเทศมนตรี

มีสิทธิที่จะไม่ตอบ เมื่อเห็นว่าข้อความนั้นๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์

ส าคัญของเทศบาล 

 มาตรา ๓๒ สภาเทศบาลมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภา

เทศบาล และมีอ านาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภา

เทศบาล เพื่อกระท ากจิการหรอืพิจารณาสอบสวนหรอืศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาล 

แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล  
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 ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผู้เป็นหรือมิได้

เป็นสมาชิก เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวน

กรรมการทั้งหมด 

 คณะกรรมการที่สภาตั้งขึน้ตามวรรคหนึ่ง จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรอืปฏิบัติการใน

เรื่องหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 

 มาตรา ๓๒ ทวิ ในกรณีกิจการอื่นใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของเทศบาลหรือประชาชนใน

ท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่หรือนายกเทศมนตรี

อาจเสนอต่อประธานสภาเทศบาลเพื่อให้มีการออกเสียงประชามติในท้องถิ่นได้ และประกาศให้ประชาชนทราบ 

 การออกเสียงประชามติต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการขอปรึกษาความเห็นของประชาชนว่าจะ

เห็นชอบหรอืไม่เห็นชอบกิจการส าคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคหนึ่ง ซึ่งมิใชเ่รื่องที่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 

การออกเสียงประชามติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่ง โดยเฉพาะ

จะกระท ามิได ้

 ผู้มีสทิธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ 

 การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ให้มีผลเป็นเพียงการให้ค าปรึกษาแก่สภาเทศบาลหรือ

นายกเทศมนตรใีนเรื่องนั้น 

 หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออก

เสียงประชามติ 

 มาตรา ๓๓ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ ากว่ากึ่งจ านวน

ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

  ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการให้ใชร้ะเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลโดยอนุโลม 

 มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 มาตรา ๓๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

บทที่ ๒ 

คณะเทศมนตร ี(ยกเลิก) 

 มาตรา ๓๖ - มาตรา ๔๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

บทท่ี ๒ ทว ิ

นายกเทศมนตร ี

 มาตรา ๔๘ ทวิ ให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน

ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น 

 มาตรา ๔๘ ตร ี(ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ 

 มาตรา ๔๘ จัตวา ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ 

 

159



 

 

 
 
 

ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 อาจเป็นประเด็นออกข้อสอบ  

    มาตรา ๔๘ เบญจ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรตี้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติ

 (๑) มีอายุไม่ต่ ากวา่สามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 

 (๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหาร

ท้องถิ่น หรอืสมาชิกรัฐสภา 

ซึ่งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 หมวด 5 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

   มาตรา 49 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนีเ้ป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(2) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นให้มีอายุตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  (*นายกเทศมนตรีอายุไม่ต่ ากวา่ 35 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง) 

(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับ

เลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

(4) คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

มาตรา 50 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธสิมัครรับเลือกตั้ง 

(1) ติดยาเสพติดให้โทษ 

(2) เป็นบุคคลล้มละลายหรอืเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจรติ 

(3) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ 

(4) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใชส้ิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 39 (1) (2) หรอื (4) 

โดยมาตรา 39 (1) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรอืนักบวช (2)อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่

ว่าคดีนั้นจะถงึที่สุดแล้วหรือไม่ (4) วิกลจรติหรอืจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

(5) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธสิมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรอืถูกเพิกถอนสิทธสิมัครรบั

เลือกตั้ง 

(6) ต้องค าพิพากษาใหจ้ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 

(7) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้

กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

(8) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรอืรัฐวิสาหกิจเพราะทุจรติต่อหน้าที่หรอืถือว่า

กระท าทุจริตหรอืประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(9) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย

ผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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(10) ต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต าแหน่งหน้าที่ใน

การยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ

หน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา 

ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วย เสพติดใน

ความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็น

เจา้มือหรือเจ้าส านักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรอืกฎหมายว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(11) เคยต้องค าพิพากษาอันถงึที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 

(12) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรอืเงินเดือนประจ า 

(13) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรอืผู้บรหิารท้องถิ่น  

(14) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 

หรอืเป็นเจา้หน้าที่อื่นของรัฐ 

(15) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรอืผู้ด ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระ 

(16) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(17) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรอืศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหนงทางการเมืองมี

ค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจ

ปฏิบัติหน้าที่หรอืใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานทางจรยิธรรมอย่างรา้ยแรง 

(18) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่วา่จะได้รับโทษหรอืไม่ โดยได้พน้โทษ

หรือต้องค าพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 

(19) เคยถูกถอนออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วยการ

ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บรหิารทอ้งถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึงห้าปี

นับถึงวันเลือกตั้ง 

(20) อยู่ในระหว่างถูกจ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตาม

มาตรา 42 หรอืตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(21) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

จนถงึวันเลือกตั้ง 

(22) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิวุฒิสภา หรอืเป็นผู้สมัคร

รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

(23) เคยพ้นจากต าแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง

หรอืทางอ้อมในสัญญาหรอืกิจการที่กระท าหรอืจะกระท ากับหรอืให้แกอ่งคก์รปกครองท้องถิ่นนั้น 
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หรอืมีส่วนเสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรอืกิจการท่ีกระท ากับหรือจะกระท า

กับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติกรรมแสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบ

แทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับวันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวัน

เลือกตั้ง 

(24) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะจงใจไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ

อย่างร้ายแรง และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันพ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(25) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหนงใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราทอดทิ้งหรือละเลยไม่

ปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ หรือประพฤติตน

ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรอืมีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่ง

ความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้น

ห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(26)  ลักษณะอื่นตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 มาตรา ๔๘ ฉ ยกเลิก โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  

แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 อาจเป็นประเด็นออกข้อสอบ  

       มาตรา ๔๘ สัตต นายกเทศมนตรีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะด ารง

ต าแหน่งติดต่อกันเกนิสองวาระไม่ได้  

  ในกรณีที่นายกเทศมนตรีด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ และเมื่อ ได้

ด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง 

 มาตรา ๔๘ อัฏฐ นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็น

ผูช่้วยเหลือในการบรหิารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรมีอบหมายได้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 (๑) เทศบาลต าบล ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรไีด้ไม่เกินสองคน 

 (๒) เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรไีด้ไม่เกินสามคน 

 (๓) เทศบาลนคร ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรไีด้ไม่เกินสี่คน 

 นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี  ซึ่งมิใช่

สมาชิกสภาเทศบาลได้ โดยในกรณีเทศบาลต าบลให้แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่เกินสองคน ในกรณีเทศบาล

เมืองให้แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่เกินสามคน และในกรณีเทศบาลนครให้แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่เกินห้า

คน 

เทศบาล รองนายกเทศมนตร ี ที่ปรึกษานายกและเลขานุการ 

ต าบล ไม่เกนิ 2 คน ไม่เกนิ 2 คน 

เมือง ไม่เกนิ 3 คน ไม่เกนิ 3 คน 

นคร ไม่เกนิ 4 คน ไม่เกนิ 5 คน 
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แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 อาจเป็นประเด็นออกข้อสอบ  

       มาตรา ๔๘ นว รองนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 48 เบญจ 

เว้นแต่การนับอายุและการนับระยะของคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นให้นับถึงวันถึงวัน

แต่งตั้ง 

 มาตรา ๔๘ ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุม สภา

เทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรแีถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี ้ภายในสามสิบวัน

นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

 กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล หรือสภาเทศบาลถูก

ยุบตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญ

ของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือก

ประธานสภาเทศบาลแล้วให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลง

นโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาเทศบาล  

 การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระท าโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรตี้องจัดท า

นโยบายเป็นลายลักษณอ์ักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย  

 หากนายกเทศมนตรีไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้

นายกเทศมนตรีจัดท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้น า

วิธีการแจ้งค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดย

อนุโลม ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่านายกเทศมนตรไีด้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว 

 ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล

เป็นประจ าทุกปี 

 ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย

ที่ส านักงานเทศบาลด้วย 

 มาตรา ๔๘ เอกาทศ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรือผู้ซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย มี

สิทธิเข้าประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ

ตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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(*ประเด็นการออกข้อสอบ) 

-กอ่นนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุม สภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรี

แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรี 

 

-ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล หรือสภาเทศบาลถูกยุบ หากมี

กรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเรง่ด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของราชการหรือราษฎร 

นายกเทศมนตรีจะด าเนินการไปพลางกอ่นเท่าที่จ าเป็นก็ได้  

- เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลแล้วให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้

นายกเทศมนตรแีถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาเทศบาล 

-หากนายกเทศมนตรีไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้

นายกเทศมนตรจีัดท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนภายใน 7 วัน 

-ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็น

ประจ าทุกป ี

-ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่

ส านักงานเทศบาลด้วย 

 มาตรา ๔๘ ทวาทศ สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่มีสิทธิ

เข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือ

แสดงความเห็นในปัญหาอันเก่ียวกับการบริหารราชการเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ 

 ญัตติตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อประธานสภาเทศบาล และให้ประธานสภาเทศบาลก าหนดวันส าหรับการ

อภิปรายทั่วไป ซึ่ งต้องไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้รับญัตติแล้วแจ้งให้

นายกเทศมนตรทีราบ 

 มาตรา ๔๘ เตรส นายกเทศมนตรมีีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย 

 (๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล 

 (๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ

นายกเทศมนตรี 

 (๔)  วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 (๕)  รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 

 (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
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ประเด็นอาจน ามาออกข้อสอบ 

มาตรา 48 เตรส นายกเทศมนตรมีีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ก าหนดนโยบาย 

 (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติ 

 (3) แต่งตั้งและถอดถอน 

 (4)  วางระเบียบ 

 (๕)  รักษาการ 

 (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่น  

*ก าหนดนโยบาย/ สั่ง อนุญาตและอนุมัติ/ แต่งตั้งและถอดถอน/ วางระเบียบ/ ปฏิบัติหน้าที่อื่น 

มาตรา ๔๘ จตุทศ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ

นายกเทศมนตรตี้องไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 อาจเป็นประเด็นออกข้อสอบ  

         (1) ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่

ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการบรหิารราชการ

แผ่นดนิหรือตามนโยบายของรัฐบาล 

 (๒) รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงาน

ตามปกติ 

แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 อาจเป็นประเด็นออกข้อสอบ  

        (3) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่เทศบาลนั้น

หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตัวระหว่างกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรอืทางอ้อม 

 บทบัญญัติตามมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัดบ าเหน็จ

บ านาญหรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคล

ดังกล่าวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนคา่เบี้ยประชุมหรอืเงินอื่นใดเนื่องจากการด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของ

รัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาเทศบาลหรือสภาท้องถิ่นอื่น หรือกรรมการที่มีกฎหมาย

บัญญัติให้เป็นโดยต าแหน่ง 

แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 อาจเป็นประเด็นออกข้อสอบ  

         ให้น าความใน (3) มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาเทศบาลด้วยโดยอนุโลม 
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 มาตรา ๔๘ ปัญจทศ นายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ  

 (๑) ถงึคราวออกตามวาระ 

 (๒) ตาย 

 (๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

 (๔) ขาดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ เบญจ 

 (๕) กระท าการฝา่ฝืนมาตรา ๔๘ จตุทศ  

 (๖) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๖๒ ตรี วรรคห้า หรือ

มาตรา ๗๓ 

 (๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

 (๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่านายกเทศมนตรีไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วย

การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น 

แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 อาจเป็นประเด็นออกข้อสอบ  

         เมื่อมขี้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเทศมนตรีผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (4) หรือ (5) หรอืได้รับแจ้ง

จากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นนายกเทศมนตรีผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (4) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

สอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

แล้วแต่กรณี และด าเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

สอบสวนแล้วเสร็จหรอืวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน แม้ว่านายกเทศมนตรีผู้นั้น

จะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกิน

สองปี ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายใน

ก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 

ทั้งนี ้การด าเนินการสอบสวนและวินิจฉัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

       ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่งตาม (4) หรือ (5) ให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัดประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม 

โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้ และให้นายกเทศมนตรีผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งตั้งแต่

วันที่มีเหตุตาม (4) หรือ (5) แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มี

ประกาศค าวินิจฉัย ถา้ในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นจากการเลือกตั้งต่างวาระ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจาก

ต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย และในกรณทีี่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศ

ค าวินิจฉัยเป็นวันเร่ิมนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว ทั้งนี ้ค าวินิจฉัยของผู้วา่ราชการจังหวัดตามมาตรานีใ้ห้

เป็นที่สุด        
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แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 อาจเป็นประเด็นออกข้อสอบ  

   ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเท่าที่จ าเป็นได้

เป็นการช่ัวคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

 มาตรา ๔๘ โสฬส รองนายกเทศมนตรพี้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

 (๑) นายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่ง 

 (๒) นายกเทศมนตรีมีค าสั่งให้พน้จากต าแหน่ง 

 (๓) ตาย 

 (๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกเทศมนตรี 

 (๕) ขาดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ นว  

 (๖) กระท าการฝา่ฝืนตามมาตรา ๔๘ จตุทศ 

 (๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

 (๘)รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสั่งให้ออกจากต าแหน่งตามมาตรา ๗๓  

 ให้น าความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใช้บังคับกับการพ้นจากต าแหน่งของที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรแีละเลขานุการนายกเทศมนตรดี้วยโดยอนุโลม 

แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 อาจเป็นประเด็นออกข้อสอบ  

    ให้น าความในวรรคสามของมาตรา ๔๘ ปัญจทศ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับรอง

นายกเทศมนตร ีที่ปรึกษานายกเทศมนตรแีละเลขานุการนายกเทศมนตรดี้วยโดยอนุโลม 

 

 มาตรา ๔๘ สัตตรส ให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล

และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล 

 มาตรา ๔๘ อัฏฐารส เทศบาลแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ส านักปลัดเทศบาล 

 (๒) ส่วนราชการอื่นตามที่นายกเทศมนตรปีระกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 

 การก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักปลัดเทศบาลและส่วนราชการอื่นตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่

นายกเทศมนตรปีระกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 

 มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ ให้มีปลัดเทศบาลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตาม

นโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดหรอืตามที่นายกเทศมนตรมีอบหมาย 

 การบรหิารงานบุคคลของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 มาตรา ๔๘ วีสติ อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรีให้เป็นไป

ตามที่นายกเทศมนตรมีอบหมาย 
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 ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกเทศมนตรีตามล าดับที่

นายกเทศมนตรีจัดไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถา้ไม่มีรองนายกเทศมนตรีหรอืมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้

ให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทน 

 อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกเทศมนตรีจะพึงปฏิบัติหรือ

ด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรอืค าสั่งใด หรอืมติของคณะรัฐมนตรี

ในเรื่องใด ถา้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรอืค าสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรี

ในเรื่องนั้นไม่ได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกเทศมนตรีอาจมอบอ านาจโดยท าเป็น

หนังสือโดยให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีก็ได้  แต่ถ้ามอบให้

ปลัดเทศบาลหรอืรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ 

 การปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตามวรรคสาม ต้องกระท าภายใต้การก ากับดูแลและกรอบ

นโยบายที่นายกเทศมนตรกี าหนดไว้ 

  

(*ประเด็นการออกข้อสอบ)***ที่เกี่ยวนายกเทศมนตร ีที่มักน ามาข้อสอบ** 

 (1) ให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชา

พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล (พนักงานเทศบาลหมายถงึปลัดเทศบาลด้วย) 

(2) ให้มีปลัดเทศบาลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลรองจาก

นายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และมี

อ านาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดหรอืตามที่นายกเทศมนตรมีอบหมาย 

(3) ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้  ให้รองนายกเทศมนตรีตามล าดับที่

นายกเทศมนตรจีัดไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถา้ไม่มีรองนายกเทศมนตรหีรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ

ได้ให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทน 

(4)นายกเทศมนตรีอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือโดยให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติราชการ

แทนนายกเทศมนตรกี็ได้ 

(5) แต่ถ้ามอบให้ปลัดเทศบาลหรอืรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศให้

ประชาชนทราบ 

มาตรา ๔๘ เอกวีสติ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีและพนักงาน

เทศบาลเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 มาตรา ๔๘ ทวาวีสติ ถ้าในเขตเทศบาลใด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นเป็นการ

สมควรให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตร ีปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรอืหัวหน้าส่วนราชการ

ในเขตเทศบาลนั้นมีอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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 ในการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่ง ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อได้เปรยีบเทียบคดีใดแล้ว ให้รีบส่งบันทึกการเปรียบเทียบพร้อมด้วยส านวน

ไปยังพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบแห่งเขตท้องที่ซึ่งเทศบาลนั้นตั้งอยู่เพื่อด าเนินการต่อไปตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยไม่ชักช้า 

 มาตรา ๔๘ เตวีสติ เมื่อพ้นก าหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยก

ฐานะท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลแล้ว ให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่อย่างเดียวกับอ านาจหน้าที่ของ

ก านันและผู้ใหญ่บ้าน บรรดาที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ หรือกฎหมายอื่น ทั้งนี้ 

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 ในกรณทีี่เทศบาลต าบลใดมีทั้งนายกเทศมนตรี และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น แพทย์ประจ า

ต าบล และสารวัตรก านัน ให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ ปกครองท้องที่หรือ

กฎหมายอื่นในเขตเทศบาลต าบลตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๔๘ จตุวีสติ เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง

นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี  ให้เป็นไปตามระเบียบที่

กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 มาตรา ๔๘ ปัญจวีสติ ในกรณีที่บทบัญญัติมาตราใดในพระราชบัญญัตินี้ กล่าวถงึคณะเทศมนตร ีให้

หมายถึงนายกเทศมนตรี บทบัญญัติมาตราใดกล่าวถึงเทศมนตรีให้หมายถึงรองนายก เทศมนตรี เว้นแต่

บทบัญญัติมาตราใดมขี้อความเป็นอย่างเดียวกันหรือขัดแย้งกันกับบทบัญญัติในบทนี้ ให้ใช้บทบัญญัติในบทนี้

แทน 

 บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกาศหรอื ค าสั่งใด

ที่อ้างถงึคณะเทศมนตรีหรอืเทศมนตรใีห้ถอืว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศ

บัญญัติ ประกาศหรอืค าสั่งนั้น อ้างถึงนายกเทศมนตรีตามบทนี้ ทั้งนี ้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง

บทนี ้

ส่วนที่ ๓ 

หน้าที่ของเทศบาล 

บทท่ี ๑ 

เทศบาลต าบล 

 มาตรา ๔๙ ยกเลิก โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมหีน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 

 (๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

 (๒) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
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แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 *อาจเป็นประเด็นออกขอ้สอบ เพิ่มเติมอ านาจหน้าที่* 

        (2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสรมิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

 (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

 (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

 (๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 

แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 *อาจออกข้อสอบ เพิ่มเติมจาก*ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 

        (6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้ประชาชน 

รวมท้ังการจัดการและสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 

 (๗) ส่งเสรมิการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

 (๘) บ ารุงศิลปะ จารตีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

 (๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา

เทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล 

ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ใหม้ีน้ าสะอาดหรอืการประปา 

 (๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 

 (๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรอืและท่าข้าม 

 (๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 

 (๕) บ ารุงและส่งเสรมิการท ามาหากินของราษฎร 

 (๖) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 

 (๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรอืแสงสว่างโดยวิธีอื่น 

 (๘) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 

 (๙) เทศพาณิชย์ 

 

บทที่ ๒ 

เทศบาลเมอืง 
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 มาตรา ๕๒ ยกเลิก โดยพระราชบัญญัตเิทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 

 (๑) กจิการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐ 

 (๒) ให้มีน้ าสะอาดหรอืการประปา 

 (๓) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 

 (๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 

 (๕) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 

 (๖) ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 

 (๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรอืแสงสว่างโดยวิธีอื่น 

 (๘) ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 

แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 *อาจออกข้อสอบ เพิ่มเติม (อ านาจหน้าที่) 

        (9) จัดระเบียบการจราจร หรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติท่ีดังกล่าว 

 

 มาตรา ๕๔ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดท ากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล 

ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรอืและท่าข้าม 

 (๒) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 

 (๓) บ ารุงและส่งเสรมิการท ามาหากินของราษฎร 

 (๔) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 

 (๕) ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล 

 (๖) ให้มีการสาธารณูปการ 

 (๗) จัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 

 (๘) จัดตั้งและบ ารุงโรงเรยีนอาชีวศึกษา 

 (๙) ให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬาและพลศึกษา 

 (๑๐)ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 (๑๑)ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 

 (๑๒)เทศพาณิชย์ 

บทที่ ๓ 

เทศบาลนคร 

 [มาตรา ๕๕ ยกเลิก โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓] 

 มาตรา ๕๖ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 

 (๑) กิจการตามท่ีระบุไว้ในมาตรา ๕๓ 
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 (๒) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 

  (๓) กจิการอื่นซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 

 (๔) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น 

 (๕) จัดการเก่ียวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 

 (๖) จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรอื ท่าข้าม และที่จอดรถ 

 (๗) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 

 (๘) การส่งเสรมิกิจการการท่องเที่ยว 

 มาตรา ๕๗ เทศบาลนครอาจจัดท ากิจการอื่นๆ ตามมาตรา ๕๔ ได้ 

บทที่ ๓ ทว ิ

การท าการนอกเขตเทศบาลและการท าการรว่มกับบุคคลอืน่ 

 มาตรา ๕๗ ทวิ เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขต เมื่อ 

 (๑) การนั้นจ าเป็นต้องท าและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ด าเนินตามอ านาจหน้าที่อยู่ภายในเขต

ของตน 

 (๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัดหรือสภาต าบลแห่ง

ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ 

 (๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 มาตรา ๕๗ ตรี เทศบาลอาจท าการร่วมกับบุคคลอื่นโดยก่อตั้งบริษัทจ ากัด หรือถือหุ้นในบริษัท

จ ากัด เมื่อ 

 (๑) บรษิัทจ ากัดนั้นมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อกิจการคา้ขายอันเป็นสาธารณูปโภค 

 (๒) เทศบาลต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนที่บรษิัทนั้นจดทะเบียนไว้ในกรณี

ที่มีหลายเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบลหรือสุขาภิบาลถือหุ้นอยู่ในบริษัท

เดียวกัน ให้นับหุ้นที่ถอืนั้นรวมกัน และ 

 (๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 การเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นที่เทศบาลถืออยู่ในบริษัทจ ากัด ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย 

 ความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับในกรณีที่บรษิัทจ ากัดที่เทศบาลร่วมก่อตั้งหรือถอืหุ้น

นั้น ไม่มีเอกชนถอืหุ้นอยู่ด้วย 
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บทท่ี ๔ 

สหการ 

 มาตรา ๕๘ ถา้มีกิจการใดอันอยู่ภายในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปที่จะร่วมกันท า

เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ก็ให้จัดตั้งเป็นองค์การขึ้นเรียกว่าสหการ มีสภาพเป็นทบวงการเมือง และมี

คณะกรรมการบรหิาร ประกอบด้วยผู้แทนของเทศบาลที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วย 

 การจัดตั้งสหการจะท าได้ก็แต่โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะได้ก าหนดชื่อ อ านาจหน้าที่ และ

ระเบียบการด าเนินงานไว้ 

 การยุบเลิกสหการใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยก าหนดวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ด้วย 

 มาตรา ๕๙ สหการอาจได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และอาจกู้เงินได้ภายใต้บังคับมาตรา  ๖๖

(๕) หรือ (๖) 

**ประเด็นข้อสอบ** 

สหการ คือกจิการใดอันอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป จะรว่มกันท าเพื่อให้เกิด

ประโยชน์อย่างยิ่ง จัดตั้งเป็นสหการ ซึ่งมีสภาพเป็นทบวงการเมือง การจัดตั้งและยุบสหการจะท าได้ก็แต่

โดยพระราชกฤษฎีกา สหการอาจได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และอาจกู้เงินได้ภายใต้กฎหมาย 

**ตอนสอบสายบรหิารท้องถิ่น ถามถงึข้อใดกล่าวถงึ สหการ ก็ตัวเลือก อาจกู้เงินได้ มาเป็นตัวเลือกด้วย** 

ส่วนที่ ๔ 

เทศบัญญัต ิ

 มาตรา ๖๐ เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรอืแย้งต่อบทกฎหมายในกรณี ดังต่อไปนี้ 

 (๑) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

 (๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติ หรอืให้มีอ านาจตราเทศบัญญัติ 

 ในเทศบัญญัตินั้น จะก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้ก าหนด เกินกว่า

หนึ่งพันบาท 

 มาตรา ๖๑ เทศพาณิชย์ของเทศบาล ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ กิจการใดที่เทศบาลมีรายได้หรือผล

พลอยได้อันเกิดจากการกระท าตามอ านาจหน้าที่ จะไม่ตราเป็นเทศบัญญัติก็ได้ 

 มาตรา ๖๑ ทว ิร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย 

 (๑) นายกเทศมนตรี 

 (๒) สมาชิกสภาเทศบาล หรอื 

 (๓) ราษฎรผู้มีสิทธเิลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  

 (๔)ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลลงนามรับรอง

ไม่น้อยกวา่สองคน 

 ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน  สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้ต่อเมื่อมีค ารับรองของ

นายกเทศมนตรี 
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**ประเด็นข้อสอบ** 

ร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย 

 (1) นายกเทศมนตรี 

 (2) สมาชิกสภาเทศบาล หรอื 

 (3) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  

(จุดต่างเล็กน้อยคอื ราษฎรผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง เสนอเทศบัญญัติ เกี่ยวกับเงินไม่ได้ แต่เรื่องอื่นๆได้)  

 (4)ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลลงนาม

รับรองไม่น้อยกวา่สองคน 

 ร่างเทศบัญญัติ เกี่ยวกับการเงิน  สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้ต่อเมื่อมีค ารับรองของ

นายกเทศมนตรี 

 มาตรา ๖๑ ตรี ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน หมายความถึงร่างเทศพาณิชย์ หรือร่างเทศ

บัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 (๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบ การบังคับอันเกี่ยวกับภาษี

อากร 

 (๒) การเก็บรักษาเงิน การจา่ยเงิน หรอืการโอนงบประมาณของเทศบาล 

 (๓) การกูเ้งิน การค้ าประกัน หรอืการใชเ้งินกู้ 

 (๓) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

 (๔) การจ้างและการพัสดุ 

 ในกรณีเป็นที่สงสัยว่ารา่งเทศบัญญัติใดเป็นร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงินที่จะต้องมีค ารับรองของ

นายกเทศมนตร ีให้ประธานสภาเทศบาลเป็นผู้วินิจฉัย 

**ประเด็นที่จะออกข้อสอบ** 

ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าร่างเทศบัญญัติใดเป็นร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ให้ประธานสภาเทศบาล

เป็นผู้วินิจฉัย 

 มาตรา ๖๒ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบดัวยกับร่างเทศบัญญัติใดใน

กรณีเทศบาลต าบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอ าเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการ

จังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการ

จังหวัดพิจารณา 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืนประธานสภา

เทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้ว

เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ใหถ้ือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 

 ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งนายกเทศมนตรีลง

นามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้น
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พร้อมด้วยเหตุผลไปยังสภาเทศบาล และให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ

ร่างเทศบัญญัติคืนมา ถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามรา่งเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน

สามของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้

บังคับเป็นเทศบัญญัติ และแจ้งให้ผู้วา่ราชการจังหวัดทราบต่อไป แต่ถา้สภาเทศบาลไม่ยืนยันภายในสามสิบ

วันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ ยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วย

คะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ใหร้่างเทศบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

**ประเด็นที่น่าจะออกข้อสอบ และเคยออกมาแล้ว** 

 ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรา่งเทศบัญญัติใด ในกรณีเทศบาลต าบล 

ใหป้ระธานสภาเทศบาลส่งรา่งเทศบัญญัติไปยังนายอ าเภอ เพื่อส่งไปยังผู้วา่ราชการจังหวัดพิจารณา 

 ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาเทศบัญญัติ และส่งคืนประธานสภาเทศบาลภายใน 15 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติ 

 ถา้ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถอืว่าผู้ว่าราชการจังหวัด

เห็นชอบด้วยกับรา่งเทศบัญญัติดังกล่าว 

 ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ ให้ส่งให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้

บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป 

 แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วย ให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลคืนไปยังสภา

เทศบาลและให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติ 

 ถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 

ใน 3 ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้

บังคับเป็นเทศบัญญัติ และแจ้งให้ผูว้่าราชการจังหวัดทราบต่อไป 

 แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับร่างคืนจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือยืนยัน

ตามรา่งเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกวา่ 2 ใน 3 ของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างเทศ

บัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

 มาตรา ๖๒ ทวิ ยกเลิก โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 มาตรา ๖๒ ตรี ในกรณีที่สภาเทศบาลไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการ 

คณะหนึ่ง ประกอบด้วย กรรมการจ านวนสิบห้าคน เพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง  โดยแก้ไข 

ปรับปรุงหรือยืนยันสาระส าคัญในร่างเทศบัญญัตินั้น ทั้งนี้ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย ระเบียบที่

เก่ียวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นส าคัญ 

 คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงสภาเทศบาลเสนอจ านวนเจ็ด

คน และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีเสนอจ านวนเจ็ดคน โดยให้แต่งตั้ง
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ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติไม่รับหลักการ และให้กรรมการทั้งสิบสี่คนร่วมกันปรึกษาและ

เสนอบุคคล ซึ่งมิได้เป็นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี และมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่ง ท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการดังกล่าว

ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมการครบจ านวนสิบสี่คน 

 ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะท าหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการได้ภายใน

ก าหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัดตั้งบุคคลซึ่งมิไดเ้ป็นนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ีเลขานุการนายกเทศมนตร ีที่ปรึกษา

นายกเทศมนตร ีและมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลท าหน้าที่กรรมการหรือประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบ

ตามจ านวน 

 ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาร่างเทศบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับตั้งแตว่นัที่

ได้แต่งตั้งประธานกรรมการในคราวแรก แล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่คณะกรรมการไม่

สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณา

แล้ววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว แล้วรายงานต่อผู้วา่ราชการจังหวัด 

 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งร่างเทศบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธาน

กรรมการในวรรคสี่ให้นายกเทศมนตรโีดยเร็ว แล้วให้นายกเทศมนตรีเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ต่อ

สภาเทศบาลตามมาตรา ๖๑ ทวิ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

หากนายกเทศมนตรไีม่เสนอรา่งเทศบัญญัตินั้นต่อสภาเทศบาลภายในเวลาที่ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

รายงานต่อรัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อสั่งให้นายกเทศมนตรพี้นจากต าแหน่ง 

 มาตรา ๖๒ จัตวา ให้สภาเทศบาลพิจารณารา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๖๒ ตรี 

วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรา่งเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี หากสภาเทศบาล

พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัตินั้น ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตก

ไป และให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน  ในกรณีเช่นว่านี้ ให้

ผู้วา่ราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีค าสั่งยุบสภาเทศบาล 

 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล การเสนอ การแปรญัตติ หรือ

กระท าด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาเทศบาลมีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่ายจะกระท ามิได้ 

 มาตรา ๖๓ นอกจากที่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นเทศบัญญัตินั้นให้ใชบ้ังคับได้ เมื่อประกาศ

ไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน ถ้ามีความระบุไว้ในเทศบัญญัตินั้นว่า

ให้ใชบ้ังคับทันที ก็ให้ใชบ้ังคับในวันที่ได้ประกาศนั้น 

 มาตรา ๖๔ ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาเทศบาลให้ทันท่วงทีมิได้ คณะเทศมนตรีอาจออก

เทศบัญญัติช่ัวคราวได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด และเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงาน

เทศบาลแล้ว ก็ให้ใชบ้ังคับได้ 
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 ในการประชุมสภาเทศบาลคราวต่อไป ให้น าเทศบัญญัติช่ัวคราวนั้นเสนอต่อสภาเทศบาลเพื่อ

อนุมัติ ถ้าสภาเทศบาลอนุมัติแล้ว เทศบัญญัติช่ัวคราวนั้นก็เป็นเทศบัญญัติต่อไป ถา้สภาเทศบาลไม่อนุมัติ 

เทศบัญญัติช่ัวคราวนั้นก็เป็นอันตกไป แต่ทั้งนี ้ไม่กระทบถึงกิจการท่ีได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้เทศบัญญัติ

ชั่วคราวนั้น 

 ค าอนุมัติและไม่อนุมัติของสภาเทศบาลที่กล่าวนี ้ให้ท าเป็นเทศบัญญัติ 

 

ส่วนที่ ๕ 

การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล 

 มาตรา ๖๕ งบประมาณประจ าปีของเทศบาลต้องตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติ  ถ้าเทศบัญญัติ

งบประมาณออกไม่ทันปีใหม่ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลาง 

 ถ้าในปีใดจ านวนเงินซึ่งได้อนุญาตไว้ตามงบประมาณปรากฏว่าไม่พอส าหรับการใชจ้่ายประจ าปี ก็ดี 

หรือมีความจ าเป็นที่จะต้องตั้งรายรับหรือรายจ่ายขึ้นใหม่ในระหว่างปีก็ดี  ให้ตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติ

งบประมาณเพิ่มเติม 

 มาตรา ๖๖ เทศบาลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 

 (๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 

 (๓) รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล 

 (๔) รายได้จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ 

 (๕) พันธบัตร หรอืเงินกู้ ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 

 (๖) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรอืนิติบุคคลต่างๆ 

 (๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรอืองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

 (๘) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให ้

 (๙) รายได้อื่นใดตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 

 การกู้เงินตาม (๖) เทศบาลจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาล และได้รับอนุมัติจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว 

**ประเด็นที่น่าจะออกข้อสอบ ** 

 เทศบาลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ 

(1) ภาษีอากร 

(2) คา่ธรรมเนียม คา่ใบอนุญาต และค่าปรับ ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 

(3) รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล 

(4) รายได้จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ 

(5) พันธบัตร หรอืเงินกู้ ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
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(6) เงินกูจ้ากกระทรวง ทบวง กรม องคก์าร หรอืนิติบุคคลต่างๆ 

(7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรอืองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

(8) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 

(9) รายได้อื่นใดตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 

  การกู้เงินตาม (๖) เทศบาลจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาล และได้รับอนุมัติจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว 

 มาตรา ๖๗ เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ 

 (๑) เงินเดือน 

 (๒) คา่จ้าง 

 (๓) เงินตอบแทนอื่นๆ 

 (๔) คา่ใช้สอย 

 (๕) คา่วัสดุ 

 (๖) คา่ครุภัณฑ์ 

 (๗) คา่ที่ดิน สิ่งกอ่สรา้ง และทรัพย์สินอื่นๆ 

 (๘) เงินอุดหนุน 

แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 *อาจออกข้อสอบ เพิ่มเติมแก้ไขข้อความเดิม 

        (9) รายจ่ายอื่นใดที่จ าเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพัน หรือร่ายจ่ายตามที่มี

กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ 

      การจ่ายเงินของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง หรือการน าเงินของกิจการที่เทศบาลเป็นเจ้าของหรือเป็น

หุ้นส่วนหรือถือหุ้นหรือถือหุ้นในกิจการนั้น  ไปใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานสภา

เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล หรอืสมาชิกสภาเทศบาล จะกระท ามิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ข้อตกลงหรือ

ความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศหรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มีการ

ฝึกอบรมหรอืดูงานในต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

มาตรา ๖๗ ทวิ การจา่ยเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจา่ยเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระท า

ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 

**ประเด็นที่น่าจะออกข้อสอบ ** 

 การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน  

เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 

 มาตรา ๖๗ ตรี การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๙) ถ้าเป็นการช าระหนี้เงินกู้เมื่อถึงก าหนดช าระ 

เทศบาลจะต้องช าระเงินกู้นั้นจากทรัพย์สินของเทศบาลไม่วา่จะตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภทนีไ้ว้หรอืไม่ 
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 มาตรา ๖๘ การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมให้แกก่รรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึน้ ให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  

 มาตรา ๖๙ ให้กระทรวงมหาดไทยตราระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคลังรวมตลอดถึงวิธีการ

งบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจา้งเหมาขึ้นไว้ 

 มาตรา ๗๐ โดยปกติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การ

บัญช ีหรอืการเงินอื่นๆ ของเทศบาลปีละครั้ง 

**ประเด็นที่น่าจะออกข้อสอบ ** 

 จัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรอืการเงินอื่นๆ ของเทศบาลปีละครั้ง 

โดยปกติให้รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 

ส่วนที่ ๖ 

การควบคุมเทศบาล 

แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 *อาจออกข้อสอบ  

       มาตรา 71 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้น ให้ปฏิบัติการ

ตามอ าหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ในการนี้ให้มีอ านาจ

หน้าที่ชี้แจง แนะน า หรอืตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกจิการ เรียกรายงานและเอกสารหรอืสถติใดๆ 

จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรอืพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็

ได ้

      อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่ง และตามมาตรา 19 วรรคสอง และวรรคสาม และ

มาตรา 48 ปัญจทศ วรรคสองและวรรคสาม ส าหรับเทศบาลเมืองและเทศบาลต าบลผู้วา่ราชการจังหวัดจะ

มอบหมายให้นายอ าเภอปฏิบัติการแทน ส าหรับเทศบาลที่อยู่ในอ าเภอนั้น โดยจะก าหนดเงื่อนไขในการ

ใช้อ านาจหน้าที่ไว้ด้วยหรอืไม่ก็ได้ 

 

แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 *อาจออกข้อสอบ  

       มาตรา 72 เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลตามมาตรา 71  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ

นายอ าเภอซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตามมาตรา 71 วรรคสอง เห็นว่า การปฏิบัติการของเทศบาลเป็นไป

ทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือเสียหายแก่ราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ

นายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ในการชี้แจง แนะน า หรือตักเตือนผู้ด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการ

ด าเนินการดังกล่าว หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระท าหรือให้ระงับการปฏิบัติของผู้

ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้ และในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรอืระงับ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับค าสั่งมีสิทธิ

อุทธรณ์ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว โดยในกรณีนายอ าเภอมีค าสั่งให้อุทธรณ์ต่อ

ผู้ว่าราชการจังหวัด และกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่ง  ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการ
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กระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้

แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือ

ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี วินิจฉัยเป็นประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอและผู้ที่

เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่า

ราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

 

แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 *อาจออกข้อสอบ  

       มาตรา 73 เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ

ซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา 71 วรรคสอง ว่านายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 

หรอืรองประธานสภาเทศบาลผู้ใด  จงใจทอดทิง้หรอืละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้

เสียหายแก่ราชการอย่างรา้ยแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรอืประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความ

สงบเรียบร้อย หรือฝ่าฝืนค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอที่สั่งการตามมาตรา 72 ให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัดหรอืนายอ าเภอด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลันและให้คณะกรรมการ

สอบสวนด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 

    ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาตาม

วรรคหนึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปไดอ้ีกไม่เกนิสามสบิวนั  

    เมื่อนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานเทศบาล ผู้ใดถูกตั้ง

กรรมการสอบสวนแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรอฟังผลการ

สอบสวนก็ได้ หากเห็นว่าการคงอยู่ในหน้าที่ของผู้นั้นต่อไปอาจเกดิการเสียหายแก่เทศบาลหรือเสียหายแก่

ราชการอย่างรา้ยแรง หรอืมีพฤติการณท์ี่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรอืจะก่อให้เกิดความไม่

สงบเรียบร้อย หรือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏขึ้นโดยชัดแจ้ง ทั้งนี้หากผลการสอบสวนปรากฏว่าบุคคล

ดังกล่าวไม่มีความผิด และผู้นั้นยังมิได้พ้นจากต าแหน่งไปกอ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรอืนายอ าเภอสั่งให้ผู้

นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ และให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนค่า ตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดในช่วงที่หยุด

ปฏิบัติหน้าที่โดยถอืเสมือนว่าผู้วา่นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ในกรณีที่ผู้

นั้นพ้นจากต าแหน่งไปก่อนปรากฏผลการสอบสวนดังกล่าว การจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน รวมถึงสิทธิ

ประโยชน์อื่นใด ให้จา่ยจนถงึวันที่พน้จากต าแหน่ง 

     การอุทธรณค์ าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสาม ให้ผูท้ี่รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสิบห้าวันนับ

แต่วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว โดยในกรณีนายอ าเภอมีค าสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และกรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยหรอืผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ได้วันที่ได้รับ 
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อุทธรณ์ และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี วินิจฉัยเป็น

ประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น ค าวินิจฉัย

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรอืผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

 

แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 *อาจออกข้อสอบ  

       มาตรา 73 เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ

ซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา 71 วรรคสอง ว่านายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 

หรอืรองประธานสภาเทศบาลผู้ใด  จงใจทอดทิง้หรอืละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้

เสียหายแก่ราชการอย่างรา้ยแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรอืประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความ

สงบเรียบร้อย หรือฝ่าฝืนค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอที่สั่งการตามมาตรา 72 ให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัดหรอืนายอ าเภอด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลันและให้คณะกรรมการ

สอบสวนด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 

    ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาตาม

วรรคหนึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปไดอ้ีกไม่เกนิสามสบิวนั  

    เมื่อนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานเทศบาล ผู้ใดถูกตั้ง

กรรมการสอบสวนแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรอฟังผลการ

สอบสวนก็ได้ หากเห็นว่าการคงอยู่ในหน้าที่ของผู้นั้นต่อไปอาจเกดิการเสียหายแก่เทศบาลหรือเสียหายแก่

ราชการอย่างรา้ยแรง หรอืมีพฤติการณท์ี่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรอืจะก่อให้เกิดความไม่

สงบเรียบร้อย หรือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏขึ้นโดยชัดแจ้ง ทั้งนี้หากผลการสอบสวนปรากฏว่าบุคคล

ดังกล่าวไม่มีความผิด และผู้นั้นยังมิได้พ้นจากต าแหน่งไปกอ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรอืนายอ าเภอสั่งให้ผู้

นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ และให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนค่า ตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดในช่วงที่หยุด

ปฏิบัติหน้าที่โดยถอืเสมือนว่าผู้วา่นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ในกรณีที่ผู้

นั้นพ้นจากต าแหน่งไปก่อนปรากฏผลการสอบสวนดังกล่าว การจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน รวมถึงสิทธิ

ประโยชน์อื่นใด ให้จา่ยจนถงึวันที่พน้จากต าแหน่ง 

     การอุทธรณค์ าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสาม ให้ผูท้ี่รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณไ์ด้ภายในสิบห้าวันนับ

แต่วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว โดยในกรณีนายอ าเภอมีค าสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และกรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยหรอืผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ได้วันที่ได้รับ 
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แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 *อาจออกข้อสอบ  

       มาตรา 73/1 เมื่อผลการสอบสวนตามมาตรา 73 ปรากฏว่า ผู้กล่าวหากระท าผิดตามที่ถูก

สอบสวน ถ้าเป็นการด าเนินการสอบสวนของนายอ าเภอ ให้นายอ าเภอรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

พิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจากต าแหน่ง  ถ้าเป็นการด าเนินการสวนสวนของผู้ว่าราชการ

จังหวัด  ให้ผูว้่าราชการจังหวัดรายงานรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งให้ผูถู้ก

สอบสวนพ้นจากต าแหน่ง ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้งหรือไม่ก็ตาม  เว้นแต่เพราะความ

ตาย หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี โดยในค าสั่งดังกล่าวให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้ 

และให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีค าสั่ง แต่ไม่กระทบต่อ

การด าเนินงานและการรับคา่ตอบแทนที่ได้กระท าไปกอ่นวันที่มีค าสั่งนั้น ถ้าในขณะที่มีค าสั่งดังกล่าวผู้นั้น

ก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระ

หรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วยและให้ถือว่าวันที่

สั่งให้พ้นจากต าแหน่งดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามการใช้สิทธสิมัครรับเลือกตั้ง ทั้งนี ้ให้

ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน     

      ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นควรให้มีการสอบสวน

เพิ่มเติมจากรายงานตามวรรคหนึ่ง จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพิ่มเติมจากรายงาน

ตามวรรคหนึ่ง จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพิ่มเติมกอ่นสั่งการก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการ

สอบสวนต้องด าเนินการสอบสวนเพิ่มเติม ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งให้สอบสวน

เพิ่มเติม และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องสั่งการภายในสามสิบวันนับ

วันที่รับรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น 

      ค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นที่สุด 

 

 มาตรา ๗๔ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรอืประโยชน์ของประเทศเปน็

ส่วนรวม ผู้ว่าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อยุบ

สภาเทศบาลก็ได้ 

 เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยมอี านาจยุบสภาเทศบาลและให้แสดงเหตุผลไว้ในค าสั่งด้วย 

 เมื่อมีการยุบสภาเทศบาลหรือถือว่ามีการยุบสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึน้ใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลภายในสี่สิบห้าวัน 

**ประเด็นที่น่าจะออกข้อสอบ ** 

การยุบสภาเทศบาลหรอืถือว่ามีการยุบสภาเทศบาลใหเ้ลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลภายในสี่สิบห้าวัน 

 มาตรา ๗๕  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
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ส่วนที่ ๗ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล 

 มาตรา ๗๕ ทวิ ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคณะหนึ่งประกอบด้วยปลัดกระทรวง

มหาดไทยเป็นประธาน *อธิบดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น *อธิบกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดี

กรมต ารวจ อธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมอนามัย 

ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ *ผู้อ านวยการส่วนการปกครองท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งอีกไม่เกินห้า

คน 

 *ให้ผู้อ านวยการส่วนการปกครองท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการที่ปรกึษาการเทศบาล 

 ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา  และเสนอข้อแนะน าแก่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับกิจการเทศบาลโดยท่ัวไป 

 มาตรา ๗๕ ตรี กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งอยู่

ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 

 กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 

 มาตรา ๗๕ จัตวา นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๗๕ ตรี กรรมการที่ปรึกษา

การเทศบาลพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (๔) เป็นบุคคลไรค้วามสามารถหรือเสมือนไรค้วามสามารถ 

 (๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่คดีความผิดที่เป็นลหุโทษหรอืความผิดอัน

ได้กระท าโดยประมาท 

 เมื่อกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย

อาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้ 

 กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลผู้ได้รับแต่งตั้งตามความในวรรคก่อน อยู่ในต าแหน่งตามวาระเท่าผู้ที่

ตนแทน 

 มาตรา ๗๕ เบญจ ในการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล ถ้าประธานกรรมการที่

ปรกึษาการเทศบาลไม่อยู่ในที่ประชุม หรอืไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่ปรกึษาการเทศบาลที่มาประชุม

เลือกกรรมการที่ปรกึษาการเทศบาลคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

 มาตรา ๗๕ ฉ การประชุมทุกคราวต้องมีกรรมการท่ีปรกึษาการเทศบาลมาประชุมไม่ต่ ากว่ากึ่ง

จ านวนของกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลท้ังหมดจงึจะเป็นองค์ประชุม 
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 การวนิิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมให้ถอืเสียงข้างมาก 

 กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

บทเฉพาะกาล 

 มาตรา ๗๖ให้สมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีแห่งเทศบาลที่ได้จัดตั้งอยู่แล้วในวันใช้

พระราชบัญญัตินี้พ้นจากต าแหน่ง และให้ด าเนินการเลือกตั้งและแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใหม่ภายใน

ก าหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ แต่ให้คณะเทศมนตรีที่พ้นจากต าแหน่งด าเนินกิจการใน

หน้าที่ของคณะเทศมนตรีต่อไปจนกว่าคณะเทศมนตรีที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ เว้นแต่เทศบาลใด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานเท่าจ านวนคณะเทศมนตรีแห่งเทศบาลนั้นเข้า

ด าเนินกิจการแทนก็ให้คณะเทศมนตรนีั้นพ้นจากหน้าที่ 

การรักษาพระราชบญัญัติ 

 มาตรา ๗๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี

อ านาจออกกฎกระทรวงหรอืระเบียบข้อบังคับ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใชบ้ังคับได้ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ป.พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี 

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ 

 [รก.๒๔๙๘/๙๘/๑๖๒๕/๒๗ ธันวาคม ๒๔๙๘] 

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

 [รก.๒๕๐๐/๑๑/๓๔๕/๒๙ มกราคม ๒๕๐๐] 

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 

 [รก.๒๕๐๕/๑๘/๒๐๐/๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕] 

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

 [รก.๒๕๑๐/๒๖/๑๔๘/๒๑ มีนาคม ๒๕๑๐] 

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

 [รก.๒๕๑๑/๔๖/๒๖๖/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๑] 

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

 [รก.๒๕๑๗/๒๐๒/๗ พ./๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๗] 

 

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

[รก.๒๕๑๗/๑๕๖/๓๗ พ./๒๔ ธันวาคม ๒๕๑๙] 

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
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[รก.๒๕๒๓/๑๓๑/๕ พ./๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๓] 

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[รก.๒๕๔๒/๑/๑๕ ก/๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒] 

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[รก.๒๕๔๓/๑๑๗/๔๑ ก/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๒] 

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

[รก.๒๕๔๖/๑๒๐/๑๒๔ ก/๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖] 

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

[รก.๒๕๕๒/๑๒๖/85 ก/๑๓พฤศจิกายน ๒๕๕๒] 

******************************** 

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

 [รก.2562/136/50 ก/16 เมษายน 2562] ผลใช้บังคับ 17 เมษายน 2552 

 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา 28 บรรดาข้อกล่าวหาหรือการด าเนินการใดๆ มาตรา 19 วรรคสอง มาตรา 48 ปัญจทศ 

วรรคสาม มาตรา 48 โสฬส วรรคสาม หรือ มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 แล้วแต่กรณี ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนหรือ

สอบสวนเสร็จแล้วแต่ยังมิได้มีค าสั่ง ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใ ช้บังคับให้ด าเนินการตามไปตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้ 

จนกวา่จะแล้วเสร็จ 

มาตรา 29 ให้นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองปประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภา

เทศบาล ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามประกาศคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการช่ัวคราว ลงวันที่ 10 

กรกฎาคม 2557 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/ 2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการช่ัวคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ยังคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่า

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลนั้น 

โดยให้พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง หรือจนกว่าจะพ้นจาก

ต าแหน่งด้วยเหตุอื่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ดังกล่าว 

 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภา

เทศบาลใด ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามวรรค

หนึ่งเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับเทศบาลนั้นเป็นอันยกเลิก 
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 มาตรา 30 บทบัญญัติมาตรา 48 สัตต แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับกับนายกเทศมนตรีซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันเลือกตั้ง

คร้ังแรกภายหลังพระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ 

 มาตรา 31 ให้นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หรือผู้มีต าแหน่งในเทศบาล เฉพาะบรรดาที่ถูก

ระงับการปฏิบัติราชการหรอืหน้าที่ในเทศบาลโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติที่เกี่ยวข้อง พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง 

นายกเทศมนตรีหรือสมาชิกเทศบาลนั้น แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินการต่อไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาตินั้นกับบุคคลดังกล่าว 

 มาตรา 32 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา 67 (9) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

2495ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จะก าหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่ เทศบาลได้จ่ายไปแล้ว

ก่อนวันที่ระเบียบในเรื่องนั้นใช้บังคับก็ได้ แต่ให้คุ้มครองได้เฉพาะที่ได้จ่ายไปโดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือ

สั่งการหรือหนังสือก าหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย ที่ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ 

 ระเบียบของระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา 67 (9) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่ง

มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และมีการก าหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงินให้

เทศบาลได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะที่ได้จ่ายไปโดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่ง

การหรือหนังสือก าหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยให้มีผลใช้บังคับได้ 

 มาตรา 33 ให้รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์จันทรโ์อชา 

******************************************************* 
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พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใหไ้ว้ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

เป็นปีที่ ๔๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 

************************* 

ชุด สานฝันคนสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิน่ 

รวบรวมโดยประพนัธ ์เวารัมย ์นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

******************* 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารของต าบล 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

ดังต่อไปนี้ 

  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินีเ้รยีกว่า “พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 

๒๕๓๗” 

 *มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป (ฉบับที่ 1) 

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ฉบับที่ 

ประกาศ 

ในราชกิจจานเุบกษา 

ตราขึ้นโดย 

มีผลใช้บังคับ ผู้รับสนองพระราชโองการ 

ฉบับที่ 1 

พ.ศ.2537 

2 ธนัวาคม 2537 

ค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา 

พ้นก าหนด 90 วัน  

วันที่ 2 มีนาคม 2538 

นายบัญญตัิ บรรทัดฐาน 

รองนายกรัฐมนตรี 

ฉบับที่ 6 

พ.ศ. 2552 

6 ธนัวาคม 2552 

ค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา 

 

ถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

วันที่ 7 ธันวาคม 2552 

นายอภิสิทธิ์ เวชาชาชวีะ 

นายกรัฐมนตร ี

ฉบับที ่7 

พ.ศ. 2562 

16 เมษายน 2562 

ค าแนะน าและยินยอมของ

สภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

ท าหน้าที่รัฐสภา 

ถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

วันที่ 17 เมษายน 2562 

พลเอก ประยุทธ ์จันทรโ์อชา 

นายกรัฐมนตร ี
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

 “หน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล และราชการส่วนท้องถิ่น

อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ประเด็นออกข้อสอบ 

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี

กฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 “นายอ าเภอ” หมายความรวมถงึปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอด้วย 

 “ต าบล” หมายความว่า ต าบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และในกรณีที่ต าบลใดมีพื้นที่อยู่ทั้งในและนอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น ให้หมายความถงึเฉพาะพืน้ที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น 

 มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอ านาจ

ออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ประเด็นออกข้อสอบ 

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ 

 

 กฎกระทรวง ระเบียบ ขอ้บังคับ หรอืประกาศที่มีผลเป็นการทั่วไป เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แล้ว ให้ใชบ้ังคับได้ 

หมวด ๑ 

สภาต าบล 

 

 มาตรา ๖ในต าบลหนึ่งให้มีสภาต าบลสภาหนึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

  ให้สภาต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

ประเด็นออกข้อสอบ 

ให้สภาต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

ส่วนที่ ๑ 

สมาชิกสภาต าบล 

 มาตรา ๗ สภาต าบลประกอบด้วยสมาชิกโดยต าแหน่งได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านของทุกหมู่บา้น ใน

ต าบล และแพทย์ประจ าต าบล และสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในต าบลนั้นเป็นสมาชิก

สภาต าบลหมู่บา้นละหนึ่งคน 

 

 

 

188



 

 

 
 
 

ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

ประเด็นออกข้อสอบ 

สภาต าบลประกอบด้วยสมาชิกโดยต าแหน่งได้แก ่ก านัน ผู้ใหญ่บ้านของทุกหมู่บ้าน ในต าบล และแพทย์

ประจ าต าบล และสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในต าบลนั้นเป็นสมาชิกสภา

ต าบลหมู่บ้านละ 1 คน 

 มาตรา ๘ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับการเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้มีสทิธิเลอืกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอื ผู้บริหารทอ้งถิ่น 

  มาตรา ๙ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

 (๑) มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของต าบลที่สมัครรับ

เลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

 (๒) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจรติหรอืพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะ

ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น 

เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับสภาต าบลหรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

  (๓)มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอื่นเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตาม

กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น 

ประเด็นออกข้อสอบ 

-เวลาติดต่อกันไม่น้อยกวา่หนึ่งปีจนถงึวันรับสมัครเลือกตั้ง 

    - ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

 มาตรา ๑๐ ให้นายอ าเภอจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ก าหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

ประเด็นออกข้อสอบ 

วิธีการที่ก าหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

 มาตรา ๑๑ สมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 

ประเด็นออกข้อสอบ 

ต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 

  ในกรณีที่สมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งด ารงต าแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังมิได้มีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งขึ้นใหม่ ให้สมาชิกสภาต าบลโดยต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไป 

 มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ สมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งพ้นจาก

ต าแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ตาย 
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 (๒)ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากต าแหน่งนับแต่วัน

ลาออก 

 (๓) มีการยุบสภาต าบล 

 (๔)เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับสภาต าบลที่ตนด ารงต าแหน่งหรือใน

กจิการที่กระท าให้แกส่ภาต าบลนั้น 

 (๕)สภาต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย

ประโยชน์ของต าบล มติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิกสภาต าบลทั้งหมด

เท่าที่มีอยู่ 

 (๖)นายอ าเภอสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๙ หรือมิได้อยู่ประจ าในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน

เกินหกเดอืน หรอืขาดการประชุมสภาต าบลติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

 (๗)ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าบกพร่องในทางความ

ประพฤติ 

ประเด็นออกข้อสอบ 

-ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ  

-มิได้อยู่ประจ าในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน หรือขาดการประชุมสภาต าบล

ติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

 มาตรา ๑๓ เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

ให้มกีารเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบวาระ 

ประเด็นออกข้อสอบ 

ให้มกีารเลือกตั้งภายใน 45 วันนับแต่วันที่ครบวาระ 

 มาตรา ๑๔ เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจาก ครบวาระ 

ให้มีการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่วาระการด ารง

ต าแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งรอ้ยแปดสิบวันให้สภาต าบลประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 

  สมาชิกสภาต าบลผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งแทนนั้นให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตน

แทน 

ประเด็นออกข้อสอบ 

การเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างภายใน 60 วันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่าง 

 มาตรา ๑๕ เมื่อมีการยุบและรวมเขตหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ให้สมาชิก

สภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งของหมู่บา้นเดิมที่ถูกยุบหรอืถูกรวมยังคงเป็นสมาชิกสภาต าบล ซึ่งได้รับเลือกตั้งอยู่

ต่อไปจนกว่าสมาชิกภาพจะสิน้สุดลงตามมาตรา ๑๒ 
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  เมื่อมีการแยกพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้านใดขึ้นเป็นหมู่บ้านใหม่ ให้สมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้ง

ของหมู่บ้านเดิมยังคงเป็นสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งอยู่ต่อไป โดยให้สมาชิกสภาต าบลที่มีภูมิล าเนาอยู่

ในหมู่บ้านใดเป็นสมาชิกสภาต าบลของหมู่บ้านนั้นจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ และให้

นายอ าเภอจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดทั้ง

หมู่บ้านเดิมและหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อเป็นสมาชิกสภาต าบลที่หมู่บ้านนั้นตั้งอยู่ในเขตภายในหกสิบวันนับ

แต่วันที่ประกาศตั้งหมู่บ้านใหม่ และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของสมาชิกอื่นใน

ต าบลนั้น เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้สภาต าบลประกอบด้วยสมาชิก

เท่าที่มีอยู่ 

 มาตรา ๑๖ สภาต าบลมีก านันเป็นประธานสภาต าบล และมีรองประธานสภาต าบลคนหนึ่งซึ่ง

นายอ าเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาต าบลตามมติของสภาต าบล 

 รองประธานสภาต าบลมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 

 รองประธานสภาต าบลพ้นจากต าแหน่งกอ่นครบวาระการด ารงต าแหน่งตามวรรคสอง เมื่อ 

 (๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากต าแหน่งนับแต่วัน

ลาออก 

 (๒) พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลตามมาตรา ๑๒ 

ประเด็นออกข้อสอบ 

ก านันเป็นประธานสภาต าบล 

รองประธานสภาต าบลคนหนึ่งซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาต าบลตามมติของสภาต าบล 

 มาตรา ๑๗ ประธานสภาต าบลเป็นผู้เรยีกประชุมสภาต าบล และมีหน้าที่ด าเนินการประชุมให้เป็นไป

ตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

รองประธานสภาต าบลมีหน้าที่กระท ากิจการแทนประธานสภาต าบลเมื่อประธานสภาต าบลไม่อยู่ในที่ประชุม

หรอืไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรอืตามที่ประธานสภาต าบลมอบหมาย 

เมื่อประธานสภาต าบลและรองประธานสภาต าบลไม่อยู่ในที่ประชุม ให้สมาชิกสภาต าบลที่มาประชุมเลือก

กันเองเป็นประธานในการประชุมคราวนั้น 

มาตรา ๑๘ ให้มีการประชุมสภาต าบลไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุมต้องมีสมาชิกสภา

ต าบลมาประชุมไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้สมาชิกสภา

ต าบลคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียง

เพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

มาตรา ๑๙ สภาต าบลมีเลขานุการสภาต าบลคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการที่ปฏิบัติงานในต าบล

นั้นหรอืจากบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ 

ให้นายอ าเภอเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาต าบลตามมติของสภาต าบล 
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ประเด็นออกข้อสอบ 

นายอ าเภอเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาต าบลตามมติของสภาต าบล 

มาตรา ๒๐ เลขานุการสภาต าบลมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุมและงานอื่นใด

ตามที่สภาต าบลมอบหมาย 

มาตรา ๒๑ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สมาชิกสภาต าบลและเลขานุการสภาต าบล

เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ส่วนที่ ๒ 

อ านาจหนา้ที่ของสภาต าบล 

มาตรา ๒๒ สภาต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลตามแผนงานโครงการและงบประมาณ

ของสภาต าบล เสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาต าบลปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ต าบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนด 

ประเด็นออกข้อสอบ 

การพัฒนาต าบลตามแผนงานโครงการและงบประมาณของสภาต าบล 

มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย สภาต าบลอาจด าเนินกิจการภายในต าบลดังต่อไปนี้ 

(๑)จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค และการเกษตร 

(๒) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 

(๓)จัดให้มีและรักษาทางระบายน้ า และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ าทางเดิน และที่สาธารณะ 

รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(๔) คุม้ครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๕) บ ารุงและส่งเสรมิการประกอบอาชีพของราษฎร 

(๖)ส่งเสรมิการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

มาตรา ๒๔ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจ าต าบลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องไม่

เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับสภาต าบลที่ตนด ารงต าแหน่งหรือในกิจการที่

กระท าให้แกส่ภาต าบลนั้น 

ในกรณีที่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ าต าบลกระท าการฝ่าฝืนตามที่บัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้

ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกจากต าแหน่งก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ าต าบล 

แล้วแต่กรณ ีโดยให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากต าแหน่งเพราะบกพร่องในทางความประพฤติหรอื ความสามารถ

ไม่เหมาะสมกับต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 

ประเด็นออกข้อสอบ 

ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกจากต าแหน่งก านัน 
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 มาตรา ๒๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ของก านันและผู้ใหญ่บา้นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการใดที่ก าหนดไว้แล้วในแผนพัฒนาต าบล ให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านด าเนินการให้

สอดคล้องกับแผนพัฒนาต าบล 

มาตรา ๒๖ ในการจัดท าโครงการหรือแผนงานของส่วนราชการหรอืหน่วยงานใดในพืน้ที่ต าบลใด ให้

ส่วนราชการหรอืหน่วยงานนั้นค านึงถงึแผนพัฒนาต าบลนั้นด้วย 

มาตรา ๒๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบล ให้ประธานสภาต าบลเป็นผู้รับผิดชอบด าเนิน

กิจการตามมติของสภาต าบล แต่สภาต าบลอาจมอบหมายให้สมาชิกสภาต าบลผู้อื่นด าเนินกิจการแทน

เฉพาะกรณไีด้ 

ในการท านิติกรรมของสภาต าบล ให้ประธานสภาต าบล เลขานุการสภาต าบลและสมาชิกสภาต าบล

อีกหนึ่งคนร่วมกันมีอ านาจกระท าการแทนสภาต าบล ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวง มหาดไทย 

ประเด็นออกข้อสอบ 

ประธานสภาต าบลเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินกิจการตามมติของสภาต าบล 

มาตรา ๒๘ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด สภาต าบลอาจท ากิจการนอกเขต 

สภาต าบล หรือร่วมกับสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อท ากิจการร่วมกันได้เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบล องค์การ

บริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  

และกิจการนั้นเป็นกจิการที่จ าเป็นต้องท าและเป็นการเก่ียวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน 

ประเด็นออกข้อสอบ 

- เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

- ได้รับความยินยอม 

ส่วนที่ ๓ 

รายได้และรายจ่ายของสภาต าบล 

มาตรา ๒๙ สภาต าบลมีรายได้ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรร ให้ตามหลักเกณฑ์ที่

กระทรวงมหาดไทยก าหนด ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อื่น อันเกิด

จากการฆ่าสัตว์ที่จัดเก็บได้ในต าบลนั้น 

(๒) คา่ธรรมเนียม คา่ใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ที่จัดเก็บได้ในต าบลนั้น 

(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันที่เก็บเพิ่มขึ้นตามข้อบัญญัติ

จังหวัดในเขตต าบลนั้น 

(๔) ภาษีมูลคา่เพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร 

๕) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ที่องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร 

  (๖) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ที่องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร 
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ประเด็นออกข้อสอบ 

- เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

- ได้รับความยินยอม 

มาตรา ๓๐ ทุกปงีบประมาณให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก่สภาต าบลเป็นเงินอุดหนุน 

ประเด็นออกข้อสอบ 

-เงินอุดหนุน                                   

  มาตรา ๓๑ สภาต าบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 

    (๑) รายได้จากทรัพย์สินของสภาต าบล 

   (๒)รายได้จากสาธารณูปโภคของสภาต าบล 

   (๓)เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 

   (๔)เงินอุดหนุนและรายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 

   (๕) รายได้อื่นตามที่จะมีกฎหมายก าหนดให้เป็นของสภาต าบล 

มาตรา ๓๒ รายได้ของสภาต าบล ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตาม

ประมวลรัษฎากร และไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

มาตรา ๓๓ สภาต าบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินเดือน 

(๒) คา่จ้าง 

(๓) เงินคา่ตอบแทนอื่นๆ 

(๔) คา่ใช้สอย 

(๕) คา่วัสดุ 

(๖) คา่ครุภัณฑ์ 

(๗) คา่ที่ดิน สิ่งกอ่สรา้ง และทรัพย์สินอื่นๆ 

(๘) คา่สาธารณูปโภค 

(๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น 

(๑๐)รายจ่ายอื่นใดตามขอ้ผูกพัน หรอืตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ก าหนดไว้ 

มาตรา ๓๔ เงินค่าตอบแทนประธานสภาต าบล รองประธานสภาต าบล สมาชิกสภาต าบลและ

เลขานุการสภาต าบล ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของสภาต าบลให้จัดท าเป็น

ข้อบังคับตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใด รายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจ าปีนั้น หรือมี

ความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึน้ใหม่ระหว่างปีงบประมาณให้จัดท าข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
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เมื่อสภาต าบลจัดท าร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

เสร็จแล้ว ให้เสนอนายอ าเภอเพื่ออนุมัติ 

ถ้าข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกไม่ทันปีใหม่ ให้ใช้ข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีก่อนนั้นไปพลางก่อน 

มาตรา ๓๖ ให้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน 

การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจา้งเหมา 

กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานอื่นๆ ของสภาต าบลให้สภาต าบล ต้อง

ปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ค านึงถึงลักษณะของพื้นที่ จ านวนประชากร 

รายได้ ความคล่องตัว และความมีประสิทธภิาพในการบริหารงานของสภาต าบลด้วย 

มาตรา ๓๗ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือการเงินอื่นๆ ของ

สภาต าบล 

ส่วนที่ ๔ 

การก ากับดูแลสภาต าบล 

มาตรา ๓๘ นายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย

และระเบียบข้อบังคบัของทางราชการ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการด าเนินการของสภาต าบลเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อหรืออาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ นายอ าเภอมี

อ านาจยับยั้งการด าเนินการดังกล่าวไว้เป็นการช่ัวคราวได้และรายงานไปยังผู้วา่ราชการจังหวัดเพื่อวินิจฉัย 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการด าเนินการของสภาต าบลไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อหรือ

อาจก่อให้เกดิความเสียหายแก่ทางราชการ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดมีอ านาจสั่งการให้สภาต าบลระงับการด าเนินการดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการด าเนินการของสภาต าบลเป็นไปโดยชอบแล้ว ให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดสั่งเพิกถอนการยับยั้งของนายอ าเภอ แต่ถา้นายอ าเภอไม่รายงานผู้วา่ราชการจังหวัดภายในสิบห้าวนันบั

แต่วันที่ยับยั้ง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดไม่วินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องให้การยับยั้งของ

นายอ าเภอและอ านาจสั่งการของผู้วา่ราชการจังหวัดเป็นอันสิน้สุดลงตั้งแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว 

มาตรา ๓๙ หากปรากฏว่าสภาต าบลกระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพ

ของประชาชน หรอืละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่ง

ยุบสภาต าบลได้ตามค าเสนอแนะของนายอ าเภอ และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยุบสภาต าบลแล้วให้สภา

ต าบลยังคงประกอบด้วยสมาชิกสภาต าบลโดยต าแหน่งทั้งหมดจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลซึ่ง

ได้รับเลือกตั้งใหม่ 
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ในกรณีที่การยุบสภาต าบลตามวรรคหนึ่งเป็นผลจากการกระท าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์

ประจ าต าบล ซึ่งเป็นสมาชิกสภาต าบลโดยต าแหน่ง หรอืบุคคลดังกล่าวได้ร่วมกระท าการด้วย ให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกจากต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ าต าบล แล้วแต่กรณี  

โดยให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากต าแหน่งเพราะบกพร่องในทางความประพฤติหรือความสามารถไม่เหมาะสม

กับต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และถ้าสมาชิกสภาต าบลโดยต าแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงกึง่

หนึ่งของสมาชิกสภาต าบลโดยต าแหน่งทั้งหมด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งบุคคลตามจ านวนที่ เห็นสมควร

เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่กับสมาชิกสภาต าบลโดยต าแหน่งที่เหลืออยู่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

หรอืแพทย์ประจ าต าบลและสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่ 

หมวด ๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบล 

 มาตรา ๔๐ สภาต าบลท่ีมีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี

เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทหรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในวรรคสองอาจจัดตั้งเป็นองค์การ

บริหารส่วนต าบลได้ โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ใน

ประกาศนั้นให้ระบุชื่อและเขตขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลไว้ด้วย 

   การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของสภาต าบลตามวรรคหนึ่ง  ให้ท าเป็นประกาศของ

กระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ประเด็นออกข้อสอบ 

-ติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 

-อาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลได้ โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย 

มาตรา ๔๑ สภาต าบลที่ได้จัดตั้งเป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลตามมาตรา ๔๐ ให้พ้นจากสภาพแห่ง

สภาต าบลนับแต่วันที่ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเป็นต้นไป 

บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกรอ้ง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาต าบลตามวรรคหนึ่ง ให้

โอนไปเป็นขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

มาตรา ๔๑ทวิ สภาต าบลหรือองค์การบรหิารส่วนต าบลอาจรวมกับองค์การบริหารส่วนต าบล 

ทีม่ีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลนั้น โดยให้น า

มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๑ ตรี สภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลอาจรวมกับหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่นอื่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลนั้น โดยท า

เป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให้ก าหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไว้ใน

ประกาศกระทรวงมหาดไทยด้วย 

ให้น ามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับกับการรวมตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
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 มาตรา ๔๑ จัตวา ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการประกาศยุบสภาต าบลทั้งหมดและองค์การ

บรหิารส่วนต าบลใดที่มีจ านวนประชากรไม่ถึงสองพันคน โดยให้รวมพื้นที่เข้ากับองคก์ารบรหิารส่วนต าบล

อื่นหรอืหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกันภายในเก้าสิบวันนับแต่

วันที่มีเหตุดังกล่าว 

การรวมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ใดตามวรรค

หนึ่ง ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลนั้น 

 การส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีจ านวนประชากรไม่ถึงสองพันคนแต่มีสภาพพื้นที่เป็นเกาะหรือโดย

สภาพทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบรหิารราชการส่วน

ท้องถิ่นที่จะไปรวมได้โดยสะดวก กระทรวงมหาดไทยจะไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งกับองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลนั้นก็ได้ 

 ให้น ามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับการยุบและรวมตามวรรคหนึ่ง

โดยอนุโลม   

ประเด็นออกข้อสอบ 

-ยุบสภาต าบลท้ังหมด 

-จ านวนประชากรไม่ถึงสองพันคน โดยให้รวมพื้นที่เข้า 

มาตรา ๔๑ เบญจ สภาต าบลหรือองคก์ารบรหิารส่วนต าบลอาจแยกพื้นที่บางส่วนไปรวมกับองคก์าร

บริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือรับพื้นที่บางส่วนของสภาต าบลหรือ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหรอืหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมารวมด้วยได้ โดยท าเป็นประกาศของ

กระทรวงมหาดไทยและให้ก าหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไว้ในประกาศ

กระทรวงมหาดไทยด้วย 

การส ารวจเจตนารมณ์เก่ียวกับการรวม ยุบรวม รับรวม และแยกพื้นที่ในเขตสภาต าบลหรือ องคก์าร

บรหิารส่วนต าบลหรอืหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทย

ก าหนด 

การโอนงบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรยีกร้อง หนี้ เจ้าหน้าที่ของสภาต าบล หรือพนักงาน ส่วนต าบล

และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผู้โอนและ

ผู้รับโอนตกลงกัน ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ให้เป็นไปตามที่ผูว้่าราชการจังหวัดประกาศก าหนด 

มาตรา ๔๑ ฉ ในกรณีที่มีการด าเนินการตามมาตรา ๔๑ ทวิ มาตรา ๔๑ ตรี มาตรา ๔๑ จัตวา หรือ

มาตรา ๔๑ เบญจ และเป็นเหตุให้ต้องเพิ่มจ านวนสมาชิกสภาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้

ด าเนินการเลือกตั้งเพื่อให้มีสมาชิกครบจ านวนตามที่กฎหมายก าหนด และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งอยู่ในต าแหน่ง

เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของสมาชิกอื่นในหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่ง
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ที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้สมาชิกของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นประกอบด้วย

สมาชิกเท่าที่มีอยู่ 

  มาตรา ๔๒ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการเทศบาล อาจจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น

เป็นเทศบาลได้โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย 

  องค์การบรหิารส่วนต าบลที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากสภาพแห่งองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลสิน้สุดลง และนายกองคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเป็นต้นไป 

บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกรอ้ง หนี้ พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลตามวรรคหนึ่ง ให้โอนไปเป็นของเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นนั้น 

บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้บังคับได้

ต่อไปเป็นการช่ัวคราว จนกวา่จะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ 

  มาตรา ๔๓ องค์การบริหารส่วนต าบลมฐีานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นออกข้อสอบ 

-ฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

มาตรา ๔๔ องค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก 

องค์การบริหารส่วนต าบล 

ประเด็นออกขอ้สอบ องค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วย 

-สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ส่วนที่ ๑ 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อความท่ีแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 อาจเป็นประเด็นข้อสอบ 

            มาตรา 45 ภายใต้บังคับมาตรา 45/1 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่

ละเขตเลือกตั้งในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนั้น 

             ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่

ถึงยี่สิบห้าคน ให้รวมหมู่บา้นกับหมู่บา้นที่มีพื้นที่ติดต่อกันและเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึงยี่สบิห้าคนเป็น

เขตเลือกตั้งเดียวกัน การนับจ านวนราษฎรดังกล่าวให้นับ ณ วันที่ 1 มกราคมของปีท่ีมกีารเลือกตั้ง 

           การวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งตามวรรคสองให้นายอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการและประกาศให้

ประชาชนทราบภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทน

ต าแหน่งที่ว่าง หรอืมีการเลือกตั้งภายในเดอืนมกราคม ให้ถือเขตเลือกตั้งที่ประกาศไว้ในการเลือกตั้ง

ครั้งสุดท้าย  
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           หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น 

          อายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 

 

         มาตรา 45/1  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึงหกเขตเลือกตั้ง ให้สภาองคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกจ านวนหกคน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

        (1) ในขณะที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีหนึ่งเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหกคน 

        (2) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีสองเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละสามคน 

        (3) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีสามเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละสองคน 

        (4) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีสี่เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน เว้นแต่เขตเลือกใดมีจ านวน

ราษฎรมากท่ีสุดสองเขตเลือกตั้งแรก ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน 

 

 

        (5) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีห้าเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน เว้นแต่เขตเลือกใดมีจ านวน

ราษฎรมากท่ีสุด ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึน้อีกหนึ่งคน 

 

     มาตรา 45/2 มิให้น ามาตรา 45 และมาตรา 45/1 มาใช้บังคับแก่กรณีที่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตาม

กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มีผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบ

จ านวน ถ้าในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้นยังไม่ได้ครบจ านวนอีก ให้ถอืว่าสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลนั้นประกอบด้วยจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกวา่จะครบอายุของสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล เว้น

แต่จะมีจ านวนสมาชิกไม่ถึงหกคน 

มาตรา ๔๖ สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการ

ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  ร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
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(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย 

แผนพัฒนาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

ประเด็นออกข้อสอบ อ านาจสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

-ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

-พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี /และเพิ่มเติม 

-ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย / 

แผนพัฒนา / ข้อบัญญัติ / ระเบียบ / ข้อบังคับของทางราชการ 

มาตรา ๔๗ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโดยอนุโลม 

 มาตรา 47 ทวิ ผู้มีสิทธสิมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ซึ่งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 หมวด 5 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

   มาตรา 49 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนีเ้ป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(2) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 

ส าหรับผูม้ีสทิธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นให้มอีายุตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  (*ถ้าถามถึงนายก ต้องอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปีนับถึงวัน

เลือกตั้ง) 

(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับ

เลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

(4) คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

มาตรา 50 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธสิมัครรับเลือกตั้ง 

(1) ติดยาเสพติดให้โทษ 

(2) เป็นบุคคลล้มละลายหรอืเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจรติ 

(3) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ 

(4) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใชส้ิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 39 (1) (2) หรอื (4) 

โดยมาตรา 39 (1) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรอืนักบวช (2)อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่

ว่าคดีนั้นจะถงึที่สุดแล้วหรอืไม่ (4) วิกลจริตหรอืจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
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(5) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธสิมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรอืถูกเพิกถอนสิทธสิมัครรบั

เลือกตั้ง 

(6) ต้องค าพิพากษาใหจ้ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 

(7) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้

กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

(8) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรอืรัฐวิสาหกิจเพราะทุจรติต่อหน้าที่หรอืถือว่า

กระท าทุจริตหรอืประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(9) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย

ผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(10) ต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต าแหน่งหน้าที่ใน

การยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ

หน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา 

ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยเสพติดใน

ความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็น

เจา้มือหรือเจ้าส านักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรอืกฎหมายว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(11) เคยต้องค าพิพากษาอันถงึที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 

(12) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรอืเงินเดือนประจ า 

(13) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรอืผู้บรหิารท้องถิ่น  

(14) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 

หรอืเป็นเจา้หน้าที่อื่นของรัฐ 

(15) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรอืผู้ด ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระ 

(16) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(17) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรอืศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหนงทางการเมืองมี

ค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจ

ปฏิบัติหน้าที่หรอืใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานทางจรยิธรรมอย่างรา้ยแรง 

(18) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรอืไม่ โดยได้พ้นโทษ

หรือต้องค าพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 

(19) เคยถูกถอนออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วยการ
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ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บรหิารทอ้งถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึงห้าปี

นับถึงวันเลือกตั้ง 

(20) อยู่ในระหว่างถูกจ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตาม

มาตรา 42 หรอืตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(21) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

จนถงึวันเลือกตั้ง 

(22) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิวุฒิสภา หรอืเป็นผู้สมัคร

รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

(23) เคยพ้นจากต าแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง

หรอืทางอ้อมในสัญญาหรอืกิจการที่กระท าหรอืจะกระท ากับหรอืให้แกอ่งคก์รปกครองท้องถิ่นนั้น 

หรอืมีส่วนเสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรอืกิจการท่ีกระท ากับหรือจะกระท า

กับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติกรรมแสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบ

แทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับวันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวัน

เลือกตั้ง 

(24) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะจงใจไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ

อย่างร้ายแรง และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันพ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(25) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหนงใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราทอดทิ้งหรือละเลยไม่

ปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ หรือประพฤติตน

ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรอืมีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่ง

ความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้น

ห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(26) ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 มาตรา ๔๗ ตรี สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลงเมื่อ 

  (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือมีการยุบสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

(๒) ตาย 

(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ 

(๔) ขาดประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

          (5) มิได้อยู่ประจ าในเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดอืน *แก้ไขฉบับ 7 

             (*แก้ไขเพิ่มเติมโดย ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) 
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  (๖) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องคก์ารบรหิารส่วนต าบลนั้นเป็น

คู่สัญญาหรือในกิจการที่กระท าให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นหรือที่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นจะ

กระท า 

          (7) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะลักษณะต้องห้ามมาตรา 47 ทวิ หรือกระท าการฝ่าฝืนมาตรา 64/2 

วรรคสาม 

             (*แก้ไขเพิ่มเติมโดย ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) 

(๘) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะ

น ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรอืก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหรอืกระท าการอันเสื่อมเสยี

ประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนไม่น้อย

กว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภา

องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา และมีมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ถ้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้น

มิได้อุทธรณห์รอืโต้แย้งมติของสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลภายในก าหนดเวลาอุทธรณห์รอืโต้แย้งให้สมาชิก

ภาพสิน้สุดลงนับแต่วันที่ครบระยะเวลาอุทธรณห์รอืโต้แย้งดังกล่าว 

 (*แก้ไขเพิม่เติมวรรคสอง โดย ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) 

        เมื่อมีข้อสงสัยเก่ียวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลผู้ใดสิน้สุดลงตาม (4) (5) 

(6) หรือ (7) หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การ

บรหิารส่วนต าบลผู้ใดสิน้สุดลงตาม (7) ให้นายอ าเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มี

ข้อสงสัยหรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี และด าเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภา

ในสามสิบวันนับแต่วันที่นายอ าเภอสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบจากคณะกรรมการ

สอบสวน แม้ว่าสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลผู้นั้นจะได้พน้จากต าแหน่งไปแล้วไม่วา่ด้วยเหตุใด เว้น

แต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี ในกรณีทมีีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและ

ไม่สามารถด าเนินการสอบสวนกรณีตาม (6) หรือ (7) ให้แล้ วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 

นายอ าเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน ทั้งนีก้ารด าเนินการสอบสวนและ

วินิจฉัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๙) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดไม่สมควรด ารง

ต าแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น 

(*แก้ไขเพิ่มเติมวรรคสาม โดย ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) 

        ในกรณีที่นายอ าเภอวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้นสิ้นสุดลง

ตาม (4) (5) (6) หรือ (7) ให้นายอ าเภอประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไป

ก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้ และให้สมาชิกภาพของ

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลผู้นั้นสิน้สุดลงตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม (4) (5) (6) หรอื (7) 
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แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนได้กระท าไปก่อนวันที่มีการประกาศค า

วินิจฉัย ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรอืต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ใหผู้้นัน้

พ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงต าแหน่งอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

หรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว ทั้งนี้ค า

วินิจฉัยของนายอ าเภอตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 

 

(*แก้ไขเพิ่มเติมวรรคสาม โดย ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) 

        ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลงตาม (9) พร้อมกัน

ทั้งหมด ใหถ้อืว่าเป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

มาตรา ๔๘  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่งเลือก

จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายอ าเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาองค์การ

บรหิารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

มาตรา ๔๙ ประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด ารงต าแหน่งจนครบอายุ

ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรอืมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

   มาตรา ๕๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๔๙ ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล

และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

  (๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ 

(๒) สิน้สุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

(๓) ผู้วา่ราชการจังหวัดสั่งให้พน้จากต าแหน่งตามมาตรา ๙๒  

ผู้ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตาม (๓) จะด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล หรือรองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลอีกไม่ได้ตลอดอายุของสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลนั้น 

  มาตรา ๕๑ เมื่อต าแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลว่างลงเพราะเหตุ

อื่นใดนอกจากครบวาระ ให้มีการเลือกประธานหรอืรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแทนต าแหน่ง

ที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่า

วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน 

มาตรา ๕๒ ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมีหน้าที่ด าเนินการประชุมและด าเนินกิจการอื่นให้

เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ช่วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ปฏิบัติการตามหน้าที่ และกระท ากจิการตามที่ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมอบหมาย 
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ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหรอืประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลไม่อยู่

หรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรอืไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่

แทน 

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งใด ถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมให้

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มาประชุมเลือกกันเองเพื่อท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมส าหรับการ

ประชุมในคร้ังนั้น 

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งใด ถ้าผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมสั่งปิดประชุม

ก่อนหมดระเบียบวาระการประชุม แต่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลเท่าที่มีอยู่ในที่ประชุมเสนอให้เปิดประชุม ให้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นต่อไป

จนกว่าจะหมดระเบียบวาระการประชุมหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้มีมติให้ปิดประชุมและให้น า

ความในวรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว 

  มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลก าหนด 

นายอ าเภอต้องก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล 

กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามก าหนดเวลาในวรรค

สอง หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลได้ นายอ าเภออาจเสนอผู้ว่า

ราชการจังหวัดให้มีค าสั่งยุบสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้อง

ได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

มาตรา ๕๔ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม 

ในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล หรอืประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล

ไม่เรยีกประชุมตามกฎหมาย ให้นายอ าเภอเป็นผู้เรียกประชุม และเป็นผู้เปิดหรอืปิดประชุม 
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สมัย ผู้เรยีกประชุม ผู้ขยายประชุม จ านวนวัน 

คร้ังแรก นายอ าเภอ - ภายใน 15 วัน 

สามัญ ประธานสภา นายอ าเภอ ไม่เกนิ 15 วัน 

วิสามัญ ประธานสภา / (นายอ าเภอกรณีประธานไม่เปิด/ปิด) นายอ าเภอ ไม่เกนิ 15 วัน 

*กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามก าหนดหรือมีการ

ประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ นายอ าเภออาจเสนอผู้ว่าราชการ

จังหวัดให้มคี าสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

มาตรา ๕๕ นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การ

บริหารส่วนต าบล ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล หรอืสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ อาจท าค าร้องยื่นต่อนายอ าเภอขอเปิดประชุมวิสามัญ ถ้าเห็นสมควรให้นายอ าเภอเรียก

ประชุมวิสามัญได้ 

สมัยประชุมวิสามัญให้ก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาต

จากนายอ าเภอ 

มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล

มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็น

องค์ประชุม 

ให้น าบทบัญญัติตามมาตรา ๑๘ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับการประชุมสภาองค์การ

บรหิารส่วนต าบลด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๖/๑ ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มี

สิทธิตั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเรื่องใด อัน

เก่ียวกับงานในหน้าที่ได้ 

 มาตรา ๕๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีหน้าที่

รับผดิชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมอบหมาย 

ทั้งนี ้ให้ค านึงถงึความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อครบอายุของสภาองค์การบริหาร

สว่นต าบล หรอืเมื่อมีการยุบสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล หรอืสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมีมตใิห้พน้จาก

ต าแหน่ง 
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ส่วนที่ ๒ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 มาตรา ๕๘ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งซึ่งมาจากการ

เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น 

 มาตรา ๕๘/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บรหิาร

ท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย 

(*แก้ไขเพิ่มเติม โดย ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) 

        (1) มีอายุไม่ต่ ากวา่สามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง  (*อายุ 35 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง จ าดีๆ) 

        (2) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาต าบล 

สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารทอ้งถิ่น หรอืสมาชิกรัฐสภา       

  (๓) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจรติหรอืพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะ

ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลขานุการ หรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น

เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรอืกิจการที่กระท ากับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

(*แก้ไขเพิ่มเติม โดย ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) 

         มาตรา 48/2 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีวาระอยู่ในต าแหน่ งคราวละสี่ปีนับแต่วัน

เลือกตั้ง แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

        ในกรณีทีน่ายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ

และเมื่อได้ด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้น

จากต าแหน่ง 

มาตรา ๕๘/๓ นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลซ่ึง

มิใช่สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล

ตามที่นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลคนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหรอืเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 

(*ประเด็นการออกข้อสอบ) 

นายกอบต.อาจแต่งตั้งรองนายกอบต.ได้ไม่เกิน 2 คน >>ซึ่งไม่เป็นสมาชิกอบต. 

และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกอบต.ได้ 1 คน >>ซึ่งไม่เป็นสมาชิกอบต. 

*อาจแต่งตั้ง (ไม่แต่งตั้งก็ได้ ไม่ได้บังคับ แต่ถ้าแต่งตั้งต้องไม่เกนิที่กฎหมายบัญญัติไว้) 
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(*แก้ไขเพิ่มเติม โดย ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) 

         มาตรา 58/4 รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

มาตรา 48 /1 เว้นแต่การนับอายุและการนับระยะเวลาของคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่างอื่น

ให้นับถึงวันแต่งตั้ง 

มาตรา ๕๘/๕ ก่อนนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบรหิาร

ส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบาย

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการ

เลือกตั้งนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถูกยุบตามมาตรา ๕๓ หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็น

เร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นชา้ไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของราชการหรอืราษฎร นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหาร ส่วน

ต าบลแล้ว ให้ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลเพื่อให้

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลอืก

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลให้กระท าโดยเปิดเผย โดยนายก

องค์บริหารส่วนต าบลต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลทุกคนที่มาประชุมด้วย 

หากนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล

ได้ ให้นายอ าเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้น าวิธีการแจ้งค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตาม

กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกองค์การ

บรหิารส่วนต าบลได้แถลงนโยบายต่อสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแล้ว 

ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ

สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

ค าแถลงนโยบายของนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลด้วย 

(*ประเด็นการออกข้อสอบ) 

- กอ่นนายกอบต.เข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาอบต.เรยีกประชุมสภาอบต. โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน 

30 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกอบต. 
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-ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาอบต.และรองประธานสภาอบต.หรอืสภาอบต.ถูกยุบ หากมีกรณีที่ส าคัญ

และจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของราชการหรอืราษฎร นายกอบต.จะ

ด าเนินการไปพลางกอ่นเท่าที่จ าเป็นก็ได้ 

- เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาอบต.แล้ว ให้ประธานสภาอบต.เรียกประชุมสภาอบต.เพื่อให้นายกอบต.

แถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายใน 15 ห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาอบต. 

-หากนายกอบต.ไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาอบต.ได้ ให้นายอ าเภอแจ้งให้นายกอบต.จัดท านโยบาย

แจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาอบต.ทุกคนภายใน 7 วัน 

-ให้นายกอบต.จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาอบต.เป็นประจ าทุกป ี

- ค าแถลงนโยบายของนายกอบต.และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดย

เปิดเผย ณ ที่ท าการอบต.ด้วย 

มาตรา ๕๘/๖ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้ซึ่งนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและมีสิทธิแถลง

ข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

มาตรา ๕๘/๗ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่

ประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงข้อเท็จจริงหรอืแสดง

ความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติ 

ญัตติตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและให้ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลก าหนดวันส าหรับการอภิปรายทั่วไปซึ่งต้องไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่

วันที่ได้รับญัตติ แล้วแจ้งให้นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทราบ 

การขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะท าได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง 

  มาตรา ๕๙ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบรหิาร

ส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และ

ข้อบังคับของทางราชการ 

  (๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

  (๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

  (๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  (๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
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(*ประเด็นการออกข้อสอบ) 

นายกอบต.มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดนโยบาย 

(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติ 

(3) แต่งตั้งและถอดถอน 

(4) วางระเบียบ 

(5) รักษาการ 

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น 

มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบล 

  อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามที่

นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมอบหมาย 

ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลตามล าดับที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้รักษา

ราชการแทน 

ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งใด แต่งตั้งให้นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนท าหน้าที่กรรมการหรือมี

อ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย 

อ านาจหน้าที่ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งใด หรือมติ

ของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของ

คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการ

แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือรองปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน ให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ 

  การปฏิบัติราชการแทนนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตามวรรคห้า ต้องกระท าภายใต้การก ากับดูแล

และกรอบนโยบายที่นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลก าหนดไว้ 

(*ประเด็นการออกข้อสอบ) 

ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

-ควบคุมและรับผิดชอบในการบรหิารราชการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลตามกฎหมาย  
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-เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  (พนักงานส่วนต าบล

หมายถงึปลัดอบต.ด้วย) 

-ในกรณีที่นายกอบต.ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกอบต.ตามล าดับที่นายกอบต.แต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษา

ราชการแทน  

-นายกอบต.อาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองนายกอบต.เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกอบต.ก็ได้ 

-**แต่ถ้ามอบให้ปลัดอบต. หรือรองปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทน ให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศให้

ประชาชนทราบ* 

 

 มาตรา ๖๐/๑ ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล

และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรับผิดชอบควบคุมดูแล

ราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมาย

ก าหนดหรอืตามที่นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมอบหมาย 

 (*ประเด็นการออกข้อสอบ) 

ใหป้ลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งผู้บังคับบัญชารองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

(ข้อสอบมักเอา รองนายกอบต.มาเป็นตัวเลือกให้สับสน) 
 [มาตรา ๖๑ ยกเลิก โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒] 

 [มาตรา ๖๒ ยกเลิก โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒] 

 [มาตรา ๖๓ ยกเลิก โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒] 

มาตรา ๖๔ นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ถงึคราวออกตามวาระ 

(๒) ตาย 

(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ 

(๕) กระท าการฝา่ฝืนมาตรา ๖๔/๒ 

(๖) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้าหรอืมาตรา ๙๒ 

(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

(๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สมควรด ารงต าแหน่ง

ต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น  

(*แก้ไขเพิ่มเติม โดย ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) 

           เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (4) หรือ (5)  

หรอืเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลผู้ใดสิน้สุดลง

ตาม (4) ให้นายอ าเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้งจาก
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คณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี และด าเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

นายอ าเภอสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน แม้ว่านายก

องค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือ

พ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการ

สอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว นายอ าเภออาจจะขยายเวลาการสอบสวนออกไป

ได้อีกไม่เกินสามสิบวัน ทั้งนี้ การด าเนินการสอบสวนและวินิจฉัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

ก าหนดในกระทรวง 

 

(*แก้ไขเพิ่มเติม โดย ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) 

   ในกรณีที่นายอ าเภอวินิจฉัยว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งตาม (4) หรือ (5) ให้

นายอ าเภอประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม โดย

ในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุผลที่ท าให้พน้จากต าแหน่งไว้ และให้นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลผู้นั้นพ้นจาก

ต าแหน่งนั้นตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม (4) หรือ (5) แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่

ได้กระท าไปก่อนวันที่มีการประกาศค าวินิจฉัย ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลัง

ด ารง 

 

ต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระ หรือต่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย และในกรณทีี่เป็นผลให้ถู

กกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรอืใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวินิจฉัยเป็นวันเร่ิมนับระยะเวลา

ต้องห้ามดังกล่าว ทั้งนี ้ค าวินิจฉัยของนายอ าเภอตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 

 

(*แก้ไขเพิ่มเติม โดย ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) 

   ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่

ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเท่าที่จ าเป็นได้เป็นการช่ัวคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

มาตรา ๖๔/๑ รองนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่ง 

(๒) นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมีค าสั่งให้พน้จากต าแหน่ง 

(๓) ตาย 

(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

(๕) ขาดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๔ 

(๖) กระท าการฝา่ฝืนมาตรา ๖๔/๒ 

212



 

 

 
 
 

ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

(๘) ผู้วา่ราชการจังหวัดสั่งให้พน้จากต าแหน่งตามมาตรา ๙๒ 

ให้น าความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใช้บังคับกับการพ้นจากต าแหน่งของเลขานุการนายกองค์การ

บรหิารส่วนต าบลด้วยโดยอนุโลม 

(*แก้ไขเพิ่มเติม โดย ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) 

    ให้น าความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๖๔ มาใช้บังคับกับกรณีรองนายกองคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลและเลขานุการนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๔/๒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ

นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ต้องไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(*แก้ไขเพิ่มเติม โดย ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) 

    (1) ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่

ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ

แผน่ดินหรอืตามนโยบายของรัฐบาล 

 (๒) รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรอืรัฐวิสาหกจิ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 

 

(*แก้ไขเพิ่มเติม โดย ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) 

    (3) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลนั้น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนกัน ทั้งนี้ ไม่ว่า

โดยตรงหรือทางอ้อม 

 บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัด บ าเหน็จ

บ านาญ หรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใ ช้บังคับกับกรณีที่บุคคล

ดังกล่าวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนคา่เบี้ยประชุมหรอืเงินอื่นใดเนื่องจากการด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของ

รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสภาท้องถิ่นอื่น หรือกรรมการที่มี

กฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยต าแหน่ง 

(*แก้ไขเพิ่มเติม โดย ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) 

    ให้น าความใน (3) มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๖๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ

พนักงานส่วนต าบล เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
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ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบล และพนักงานส่วนต าบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง มีอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิด

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลได้ตามระเบียบและวิธกีารท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

  เมื่อได้ช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดี

เลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ส่วนที่ ๓ 

อ านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบล 

มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม  

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การ

บรหิารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 

(*แก้ไขเพิ่มเติม โดย ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562)  (*จ าข้อนีด้ีๆ เผื่อเอามาถามว่าข้อใดเพิ่มเติมใหม่ครับ) 

         (1/1) รักษาเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสรมิสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการ

ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 

(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

(*แก้ไขเพิ่มเติม โดย ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562)  (*เดิม (๕) ส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) และเพิ่ม

ให้คือ 

         (5) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่

ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจาก

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

(๖) ส่งเสรมิการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

(๗) คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ

จ าเป็นและสมควร 

มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองคก์าร

บรหิารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค และการเกษตร 
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(๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรอืแสงสว่างโดยวิธีอื่น 

(๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 

(๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

(๕) ให้มีและส่งเสรมิกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 

(๖) ส่งเสรมิให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 

(๗) บ ารุงและส่งเสรมิการประกอบอาชีพของราษฎร 

(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผน่ดิน 

(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรอื และท่าข้าม 

(๑๑) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์ 

(๑๒) การท่องเที่ยว 

(๑๓) การผังเมือง 

(*ประเด็นการออกข้อสอบ) *ปี 60 เอาอ านาจอาจจัดท าขอเทศบาลต าบลมาออก* 

อบต.อาจจัดท ากิจการในเขตอบต. จ านวน 13 ข้อ  

 

มาตรา ๖๙ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ 

นั้น ไม่เป็นการตัดอ านาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่

จะด าเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในต าบล แต่ต้องแจ้งให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลทราบ

ล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมีความเห็นเก่ียวกับการด าเนินกจิการดังกล่าว ให้

กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ น าความเห็นขององค์การบริหารส่วนต าบลไป

ประกอบการพิจารณาด าเนินกิจการนั้นด้วย 

มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 

การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

(*ประเด็นการออกข้อสอบ) การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไป

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

-ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

-ให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
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-การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่

กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 

มาตรา ๗๐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้องค์การบริหารส่วน

ต าบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของทาง

ราชการในต าบล เว้นแต่ข้อมูลหรอืข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง

แห่งชาติ 

มาตรา ๗๑ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนต าบลเพื่อใช้บังคับ

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลออกข้อบัญญัติ

หรอืให้มีอ านาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะก าหนดคา่ธรรมเนียมที่จะเรยีกเก็บและก าหนดโทษปรับผูฝ้่าฝืนด้วย

ก็ได้ แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจะเสนอได้ก็แต่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือราษฎรในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตามกฎหมายว่าด้วยการ

เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติทอ้งถิ่น 

เมื่อสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลและนายอ าเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนต าบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

ในกรณีที่นายอ าเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนต าบลใด ให้ส่งคืน สภา

องค์การบริหารส่วนต าบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอ าเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ต าบลดังกล่าวเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ต าบลนั้นใหม่ หากนายอ าเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคืนสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอ าเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนต าบลดังกล่าวให้ถือ

ว่านายอ าเภอเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตาม

วรรคสี่แล้ว มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเดมิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน

สามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล

ลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก

นายอ าเภอ แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคืนจากนายอ าเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสาม
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ของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ต าบลนั้นเป็นอันตกไป 

  มาตรา ๗๒ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ

นั้น 

  เพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลอาจขอให้

ข้าราชการ พนักงาน หรอืลูกจา้งของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรอืหน่วยการบรหิารราชการ

ส่วนท้องถิ่น ไปด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติกิจการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลเป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาด

จากต้นสังกัดเดิม ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุญาตได้ตามความจ าเป็น และในกรณีที่

เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอ านาจของผู้วา่ราชการจังหวัด ใหก้ระทรวงมหาดไทยท าความตกลงกับหน่วยงานต้น

สังกัดก่อนแต่งตั้ง 

  มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ

ร่วมกับสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่นอื่น เพื่อกระท ากิจการร่วมกันได้ ทั้งนี ้เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบล องค์การบริหารส่วน

ต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกจิการนั้น

เป็นกิจการทีจ่ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน 

ส่วนที่ ๔ 

รายได้และรายจ่ายขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

มาตรา ๗๔ ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียม

รวมถึงผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ ทั้งนี้ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใด เมื่อได้มีการ

จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

ในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามวรรค

หนึ่ง  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ เ ช่นเดียวกับอ านาจและหน้าที่ ของ

นายกเทศมนตรตีามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่และกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดนิ เว้นแต่

จะมีกฎหมายไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจและหน้าที่ดังกล่าวให้

หน่วยงานอื่นของรัฐด าเนินการแทนก็ได้ และให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามท่ีก าหนดในมาตรา ๘๑ 

  มาตรา ๗๕ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในจังหวัดใดให้จัดสรรให้แก่

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๗๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อ

เก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใด

ประเภทหนึ่งหรอืทุกประเภท ดังต่อไปนี้ 

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซึ่งสถานประกอบการตั้งอยู่ในองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
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(๒) คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราซึ่งรา้นขายสุราตั้งอยู่ในองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบล 

(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันซึ่งสถานที่เล่น การ

พนันอยู่ในองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี ้เศษของหนึ่งบาทให้ปัดท้ิง 

ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่า

ด้วยการนั้น 

  มาตรา ๗๗ รายได้จากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล เงินอากรประทานบัตร 

ใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่า

ด้วยป่าไม้ และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่เก็บในองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลใด ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

  มาตรา ๗๘ คา่ภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และคา่ภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วย

ปิโตรเลียม ทั้งนี้ ในองค์การบริหารส่วนต าบลใด เมื่อได้มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้ว ให้

จัดสรรให้แกอ่งค์การบริหารส่วนต าบลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธกีารท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๗๙  เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติในองค์การบริหารส่วนต าบลใด ให้

แบ่งให้แกอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(*ประเด็นการออกข้อสอบ) เคยออกสอบว่า ข้อใดไม่ใชร่ายได้ของอบต>คอื (ภาษีศุลกากร >ในปีนั้น) 

>รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น 

-ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และคา่ธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์

อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ 

-เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 

มาตรา ๘๐ องค์การบรหิารส่วนต าบลมอี านาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อเก็บ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้ก าหนดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 

ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์ ให้องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเก็บในอัตราร้อยละศูนย์ 

(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอื่น ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเก็บ

หนึ่งในเก้าของอัตราภาษีมูลคา่เพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 

  ภาษีมูลคา่เพิ่มที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร 

 มาตรา ๘๑ องค์การบริหารส่วนต าบลจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษี

อากรหรอืค่าธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรอืค่าธรรมเนียมเพื่อองคก์ารบรหิารส่วนต าบลก็ได้ ในกรณี
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เช่นนี้เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้กระทรวง ทบวงกรมนั้นส่งมอบให้แก่องค์การ

บรหิารส่วนต าบล 

มาตรา ๘๒ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายได้จากทรัพย์สินขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

(๒) รายได้จากสาธารณูปโภคขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

(๓) รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

(๔) คา่ธรรมเนียม คา่ใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 

(๕) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผูอุ้ทิศให้ 

(๖) รายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรอืหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 

(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

  (๘) รายได้อื่นตามที่จะมีกฎหมายก าหนดให้เป็นขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

(*ประเด็นการออกข้อสอบ) องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายได้  (8 ข้อ) ดังต่อไปนี ้

 (๑) รายได้จากทรัพย์สิน 

 (๒) รายได้จากสาธารณูปโภค 

 (๓) รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 

 

(๔) คา่ธรรมเนียม คา่ใบอนุญาต และค่าปรับ  

(๕) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 

(๖) รายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรอืหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 

(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

 (๘) รายได้อื่น 

 

มาตรา ๘๓ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือนิติ

บุคคลต่างๆ ได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  การกู้เงินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

มาตรา ๘๔ รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล ใหไ้ด้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโดยการตราเป็น

พระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 

มาตรา ๘๕ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมรีายจ่าย ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินเดือน 

(๒) คา่จ้าง 

(๓) เงินคา่ตอบแทนอื่นๆ 

(๔) คา่ใช้สอย 

(๕) คา่วัสดุ 
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(๖) คา่ครุภัณฑ์ 

(๗) คา่ที่ดิน สิ่งกอ่สรา้ง และทรัพย์สินอื่นๆ 

(๘) คา่สาธารณูปโภค 

(๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น 

(*แก้ไขเพิ่มเติม โดย ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562)   

         (10) รายจ่ายอื่นใดที่จ าเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพัน หรือรายจ่ายตามที่มี

กฎหมายหรอืระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้  

          การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง หรือการน าเงินของกิจการที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น ไปใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมหรือดู

งานในต่างประเทศของนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล เลขานุการ

นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล รองประธานสภาองคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จะกระท ามิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อตกลงหรือ

ความร่วม มือกับหน่วยงานในต่างประเทศหรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มีการ

ฝึกอบรมหรอืดูงานในต่างประเทศ ทั้งนี ้ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

 

 

(*ประเด็นการออกข้อสอบ) องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายจ่าย (10 ข้อ) ดังต่อไปนี ้

(๑) เงินเดือน 

(๒) คา่จ้าง 

(๓) เงินคา่ตอบแทนอื่นๆ 

(๔) คา่ใช้สอย 

(๕) คา่วัสดุ 

(๖) คา่ครุภัณฑ์ 

(๗) คา่ที่ดิน สิ่งกอ่สรา้ง และทรัพย์สินอื่นๆ 

(๘) ค่าสาธารณูปโภค 

(๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น 

           (๑๐) รายจ่ายอื่นใดที่จ าเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรอืตามข้อผูกพัน 

 

มาตรา ๘๖ เงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
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มาตรา ๘๗ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วน

ต าบล ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบรหิารส่วน

ต าบลตามระเบียบและวิธกีารท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจ าปีนั้นหรือมี

ความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึน้ใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ใหจ้ัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

เมื่อสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว ให้เสนอนายอ าเภอเพื่อขออนุมัติ และให้นายอ าเภอ

พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 

ถ้านายอ าเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อพิจารณา

ทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่ หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอ าเภอพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่า

นายอ าเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 

ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้นายอ าเภอส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการ

จังหวัดภายในก าหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแจ้งมติยืนยันเพื่อให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัดพิจารณาภายในสิบห้าวัน ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น ให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัดส่งไปยังนายอ าเภอเพื่อลงชื่ออนุมัติ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกับรา่งข้อบัญญัติ

นั้นให้ร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่า

ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น 

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรอืร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง

ข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้

ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอและให้

ด าเนินการตามวรรคสามต่อไป 

**ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีงบประมาณที่แล้วไปพลางก่อน*** (เคยออกข้อสอบ) 

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม สมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรอืจ านวนในรายการไม่ได ้แต่

อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู ้หรอืเงินที่ก าหนดให้

จ่ายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การเสนอ การแปรญัตติ หรือการ

กระท าด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อม

ในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระท ามิได้ 
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  มาตรา ๘๗/๑ ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้นายอ าเภอตั้งคณะกรรมการ

คณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน เพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งโดยแก้ไข ปรับปรุง หรอื

ยืนยันสาระส าคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัตินั้น  ทั้งนี้ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและระเบียบที่

เก่ียวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นส าคัญ 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลเสนอจ านวนสามคน และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอจ านวนสามคน โดยให้ตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลมีมติไม่รับหลักการ และให้กรรมการทั้งหกคนร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็น

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล และมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการดังกล่าว

ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมการครบจ านวนหกคน 

ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะท าหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการได้ภายใน

ก าหนดเวลาตามวรรคสอง หรือคณะกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้

นายอ าเภอตั้งบุคคล ซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท าหน้าที่

กรรมการหรือประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบตามจ านวน 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้

แต่งตั้งประธานกรรมการในคราวแรกแล้วรายงานต่อนายอ าเภอ ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถ

พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพจิารณาแล้ววนิิจฉัย

ชีข้าดโดยเร็วแล้วรายงานต่อนายอ าเภอ 

ให้นายอ าเภอส่งรา่งข้อบัญญัติที่ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธานกรรมการ ในวรรค

สี่ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเร็ว แล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอร่างข้อบัญญัติ

ดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา ๘๗ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติ

จากนายอ าเภอ หากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลในเวลาที่ก าหนด ให้นายอ าเภอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งให้นายกองค์การบรหิารส่วน

ต าบลพ้นจากต าแหน่ง 

 มาตรา ๘๗/๒ ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 

๘๗/๑ วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรา่งข้อบัญญัติจากนายกองคก์ารบรหิารส่วน

ต าบล หากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด หรือมีมติไม่เห็นชอบให้

ตราข้อบัญญัตินั้น ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่
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แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ให้นายอ าเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีค าสั่ง ยุบสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล 

  มาตรา ๘๘ ระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณ การโอน การจัดการทรัพย์สินการซื้อ การจ้าง 

คา่ตอบแทน และค่าจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลต้องปฏิบัติด้วยก็ได้  

ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ค านึงถึงความเป็นอิสระ ความคล่องตัวและ

ความมีประสิทธภิาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

มาตรา ๘๙ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๗ มาใช้บังคับกับการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือ

การเงินอื่นๆ ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโดยอนุโลม 

ส่วนที่ ๕ 

การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล 

มาตรา ๙๐ ให้นายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 

ในการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอตามวรรคหนึ่ง ให้นายอ าเภอมีอ านาจเรียก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมา

ชี้แจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรยีกรายงานและเอกสารใดๆ จากองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมาตรวจสอบก็

ได้ 

(*แก้ไขเพิ่มเติม โดย ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) 

       เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่นายอ าเภอเห็นว่าการปฏิบัติการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบล หรือ

เสียหายแก่ราชการ ให้นายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ในการชี้แจง แนะน า หรือตักเตือนผู้ด ารงต าแหน่งที่มี

อ านาจหน้าที่ในการด าเนินการดังกล่าว หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระท าหรือให้ระงับการ

ปฏิบัติของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้ และในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรือระงับ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับ

ค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งของนายอ าเภอ ซึ่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และเมื่อผู้ว่าราชการ

จังหวัดวินิจฉัยเป็นประการใดให้นายอ าเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น ค าวินิจฉัยของ

ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

       การกระท าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ฝ่าฝืนค าสั่งของนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการ

จังหวัด แล้วแต่กรณี ตามวรรคสาม ไม่มีผลผูกพันองค์การบริหารส่วนต าบล          
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(*แก้ไขเพิ่มเติม โดย ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) 

       มาตรา 90/ 1 เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อนายอ าเภอ ว่านายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือรอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใด จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่อันจะ

เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างรา้ยแรง หรอืปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่หรอืประพฤติตนฝ่าฝืน

ต่อความสงบเรียบร้อย หรือฝ่าฝืนค าสั่งของนายอ าเภอที่สั่งการตามมาตรา 90 วรรคสาม ให้นายอ าเภอ

ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการให้แล้ว

เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

      ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวน ไม่สามารถด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายใน

ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง นายอ าเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 

(*แก้ไขเพิ่มเติม โดย ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) 

      เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว 

นายอ าเภอจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรอฟังผลการสอบสวนก็ได้ หากเห็นว่าการคงอยู่ในหน้าที่

ของผู้นั้นต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่องค์การบรหิารส่วนต าบลหรอืเสียหายแกร่าชการอย่างร้ายแรง หรือ

มีพฤติการณ์ที่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือเป็น

กรณีความผิดที่ปรากฏขึ้นโดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ หากผลการสอบสวนปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีความผิด

และผู้นั้นยังมิได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อน ให้นายอ าเภอสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ และให้ผู้นั้นได้รับ

เงินเดือน ค่าตอบแทน รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นใดในช่วงที่หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยถือเสมือนว่าผู้นั้นได้ปฏิบัติ

หน้าที่ตลอดระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่  ในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งไปก่อนปรากฏผลการ

สอบสวนดังกล่าว การจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใด ให้จ่ายจนถึงวันก่อนวันที่

พ้นจากต าแหน่ง 

    การอุทธรณ์ค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสาม ให้ผู้ที่รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการ

จังหวัดได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว  ซึ่งผู้วา่ราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยต้องวินิจฉัย

ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์ และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยเป็นประการ

ใด ให้นายอ าเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้

เป็นที่สุด 

           มาตรา ๙๑ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหรอืประโยชน์

ของประเทศเป็นส่วนรวม นายอ าเภอจะรายงานเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อ ยุบสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด มี

อ านาจยุบสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลและให้แสดงเหตุผลไว้ในค าสั่งด้วย  
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เมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือถือว่ามีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลขึ้นใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน 

 (*แก้ไขเพิ่มเติม โดย ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) 

     มาตรา 92 เมื่อผลการสอบสวนตามมาตรา 90/1 ปรากกฎว่า ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดตามที่ถูก

สอบสวน ให้นายอ าเภอรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจาก

ต าแหน่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ไม่วา่ผู้นั้นจะพ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรอืไม่ก็ตาม 

เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรอืพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกนิสองปี โดยในค าสั่งดังกล่าว ให้ระบุเหตุที่ท าให้พน้จาก

ต าแหน่งไว้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่ง แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการรับ

คา่ตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีค าสั่งนั้น ถ้าในขณะที่มีค าสั่งดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่นอันเป็นจากการเลือกตั้งต่างวาระหรอืต่างองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นกัน 

ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่  และให้ถือว่าวันที่พ้นจากต าแหน่งดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับ

ระยะเวลาต้องห้ามการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

        ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นควรให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมจากรายงานตามวรรคหนึ่ง จะ

สั่งให้คณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติมก่อนสั่งการก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนต้องด าเนินการสอบสวน

เพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม และผู้ว่าราชการ

จังหวัดต้องสั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๙๓ ให้ถือว่าบรรดากรรมการสภาต าบลผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 

๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เฉพาะที่อยู่

ในเขตต าบลตามพระราชบัญญัตินี้เป็นสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี ้จนกว่าจะพ้น

จากต าแหน่งตามวาระตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือพ้น

จากต าแหน่งตามมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙๔ บรรดาบทกฎหมายใดที่อ้างถึงกรรมการสภาต าบลผู้ทรงคุณวุฒิให้หมายถึงสมาชิกสภา

ต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙๕ สภาต าบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

ใด มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีกอ่นวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ให้กระทรวง มหาดไทยด าเนินการจัดตั้งเป็น

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนีภ้ายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ 

ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อสภาต าบลที่จะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรค

หนึ่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ 

ในระหว่างด าเนินการจัดตั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง มิให้น ามาตรา ๖ มาใช้บังคับแก่

ต าบลดังกล่าว และให้สภาต าบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
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ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวจนถึงวันที่มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลคร้ังแรก 

เมื่อจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้โอนบรรดาสิทธิในงบประมาณหรือ เงิน

อุดหนุน ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาต าบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 

๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไปเป็นขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลที่จัดตั้งขึ้นนั้น  

ในวาระเริ่มแรกเป็นเวลาสี่ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับมิให้น าความในมาตรา ๕๘ วรรคสอง 

มาใช้บังคับกับองค์การบรหิารส่วนต าบลที่จัดตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่งหรือตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ก านันเป็น

ประธานกรรมการบรหิารโดยต าแหน่ง 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

บัญญัติ บรรทัดฐาน 

รองนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี ้คอื โดยที่สภาต าบลซึ่งจัดตั้งขึน้ตามประกาศ

ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ท าให้การบริหารงาน

ไม่สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน สมควรปรับปรุงฐานะของ

สภาต าบลและการบริหารงานของสภาต าบลเสียใหม่ ให้สามารถรองรับการกระจายอ านาจไปสู่ประชาชนได้

มากยิ่งขึน้ รวมทั้งให้มีการยกฐานะสภาต าบลซึ่งมีรายได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล

ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่นได้ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[รก.๒๕๓๘/๔๘ก/๑/๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๘] มีผลใช้บังคับ 29 พฤศจิกายน 2538  

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 [รก.๒๕๔๒/๔๐ก/๑/๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒] ผลใช้บังคับ 21 พฤษภาคม 2542   

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 [รก.๒๕๔๖/๕๕ ก/ ๑๒๐ /๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖] ผลใช้บังคับ 18 มิถุนายน 2546 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 [รก.๒๕๔๖/๑๒๔ ก/๑๒๐/๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖] ผลใช้บังคับ 23 ธันวาคม 2546 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 [รก.๒๕๕๒/๑๒๖/๘๓ ก/๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒] ผลใช้บังคับ 7 พฤศจิกายน 2552 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 [รก.๒๕๖๒/๑๓๖/๕๐ ก/๑๖ เมษายน ๒๕๖๒] ผลใช้บังคับ 17 เมษายน 2552 

 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา 26 บรรดาข้อกล่าวหาหรอืการด าเนินการใดๆ ตามมาตรา 47 ตร ีวรรคสอง มาตรา 64 วรรค

สอง มาตรา 64/1 หรอืมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่ง
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แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 แล้วแต่กรณ ี

ที่อยู่ระหว่างการสอบสวน หรือสอบสวนเสร็จแล้วแต่ยังมิได้มีค าสั่งก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้

ด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันกอ่นวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ จนกวา่จะแล้วเสร็จ 

 มาตรา 27 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวัน

กอ่นวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการช่ัวคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และค าสั่งหัวหน้าคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/ 2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่นเป็นการช่ัวคราว 

ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ยังคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกวา่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศก าหนดให้มี

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลนั้น โดยให้พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง หรือ

จนกว่าจะพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติดังกล่าว 

 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหรือ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลใด ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่งเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับองค์การบริหา รส่วน

ต าบลนั้นเป็นอันยกเลิก 

 มาตรา 28 บทบัญญัติมาตรา 58/1 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งด ารง

ต าแหน่งหรอืเคยด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันเลือกตั้งคร้ังแรกภายหลังพระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ 

 มาตรา 29 ให้นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล สมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหรอืผู้มีต าแหน่ง

ในองค์การบริหารส่วนต าบล เฉพาะบรรดาที่ถูกระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในองค์การบริหารส่วน

ต าบลโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง พ้นจากต าแหน่ง

ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินการต่อไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ

สงบแห่งชาตินั้นกับบุคคลดังกล่าว 

 มาตรา 30 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา 85 (10) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้จะก าหนดให้ความคุ้มครองการ

จ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบในเรื่องนั้นใ ช้บังคับก็ได้ แต่ให้คุ้มครองได้

เฉพาะที่ ได้จ่ายไปโดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่ งการหรือหนังสือก าหนดแนวทางปฏิบัติของ

กระทรวงมหาดไทย ให้มีผลใช้บังคับได้ 

 มาตรา 31 ให้รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ

เกี่ยวกับจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับ

เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สอดคล้องกับ

กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมการสิ้นสุดสมาชิก

ภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การพ้นจากต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรอง

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งการกระท าอันเป็นการต้องห้ามของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองคก์าร

บรหิารส่วนต าบล ตลอดจนอ านาจหน้าที่ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีความ

ซื่อสัตย์สุจริตสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แกส่่วนรวม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ

จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้                      

******************************************************* 
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พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 

แก้ไขเพิ่มเติมถงึฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว ้ณ วันที ่๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบนั 

************************* 

ชุด สานฝันคนสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิน่ 

รวบรวมโดยประพนัธ ์เวารัมย ์นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

******************* 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิารราชการเมืองพัทยา 

 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง

มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้

กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอมของรัฐสภำ 

ดังต่อไปนี้ 

มำตรำ ๑ พระราชบัญญัตินี้เรยีกวา่ “พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒” 

มำตรำ ๒*พระราชบัญญัตินี้ให้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ฉบับที่ 

ประกำศ 

ในรำชกิจจำนเุบกษำ 

ตรำขึ้นโดย 

มีผลใช้บังคับ ผู้รับสนองพระรำชโองกำร 

ฉบับที่ 1 

พ.ศ. 2542 
29 พฤศจิกายน 2542 

ค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา 

ถัดจากวันประกาศในราช

กจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

วันที่ 30 พฤศจิกำยน 

2542 

นายชวน หลีกภัย 

นายกรัฐมนตร ี

ฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2552 

13 พฤศจิกายน 2552 

ค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา 

 

ถัดจากวันประกาศในราช

กจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

วันที่ 14 พฤศจิกำยน 

2562 

นายอภิสิทธิ์ เวชาชาชวีะ 

นายกรัฐมนตร ี

ฉบับที่ 7 

พ.ศ. 2562 

16 เมษายน 2562 

ค าแนะน าและยินยอมของ

สภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

ท าหน้าที่รัฐสภา 

ถัดจากวันประกาศในราช

กจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

วันที่ 17 เมษำยน 2562 

พลเอก ประยุทธ ์จันทรโ์อชา 

นายกรัฐมนตร ี
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 มี  7 หมวด 106 มำตรำ 1 บทเฉพำะกำล 

 หมวด 1 การจัดตั้งเมืองพัทยา 

 หมวด 2 การบรหิารเมืองพัทยา 

 หมวด 3 ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 

 หมวด 4 อ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยา 

 หมวด 5 ข้อบัญญัติเมืองพัทยา 

 หมวด 6 รายได้และรายจ่าย 

 หมวด 7 การก ากับดูแล 

มำตรำ ๓ ให้ยกเลิก 

  (๑) พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ 

  (๒) พระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ 

พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 (๓)พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 มำตรำ ๔ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศหรือค าสั่งใดที่ได้

ก าหนดเป็นอ านาจหน้าที่ของนายกเมืองพัทยาหรือปลัดเมืองพัทยาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการเมืองพัทยา ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรอืค าสั่ง

นั้น อ้างถงึประธานสภาเมืองพัทยาหรอืนายกเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี ้แล้วแต่กรณี ทั้งนี ้เท่าที่ไม่

ขัดหรอืแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

 มำตรำ ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 

  “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาเมืองพัทยา 

 “ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติเมืองพัทยา 

 “ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด” หมายความว่า ผู้วา่ราชการจังหวัดชลบุรี 

 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรผีู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มำตรำ ๖ ให้*รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี

อ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรอืประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใชบ้ังคับได้ 

(*ปัจจุบัน พลเอกอนุพงษ์ เผ่ำจินดำ ข้อมูล ณ วันที ่ 17 เมษายน 2562 ) 

หมวด ๑กำรจัดตั้งเมืองพัทยำ 

 มำตรำ ๗ ให้จัดตั้งเมืองพัทยำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอาณาเขตตามเขตเมืองพัทยา

ทีม่ีอยู่ในวันกอ่นวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ 

 ให้เมืองพัทยำมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยำให้ตราเป็นพระรำชกฤษฎีกำ 
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หมวด ๒ กำรบริหำรเมืองพทัยำ 

 มำตรำ ๘ กำรบริหำรเมืองพัทยำประกอบด้วย 

 (๑) สภำเมืองพัทยา 

 (๒) นำยกเมืองพัทยา 

*ประเด็นออกขอ้สอบ 

การบรหิารเมืองพัทยาประกอบด้วย (สภา+นายก) จ าให้แม่น ไม่ใช ่สมาชิก (ข้อสอบมักหลอก) 

ส่วนที่ ๑ สภำเมืองพัทยำ 

 มำตรำ ๙ สภำเมืองพัทยำประกอบด้วยสมาชิกจ านวนยี่สิบสี่คน ซึ่งเลือกตั้งโดยรำษฎรผู้มี

สิทธเิลือกตั้งในเขตเมืองพัทยำ 

 ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้มีการเลือกตั้งสมาชิกขึน้แทนต าแหน่ง

ที่วา่ง ให้สภาเมืองพัทยาประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 

*แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  3 พ.ศ. 2562 

        ควำมในวรรคหนึ่ง มิใหน้ ามาใช้บังคับแกก่รณีที่จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มีผู้ได้รับการเลือกตั้งไม่ครบจ านวน ถ้าใน

การจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้นยังได้ไม่ครบจ ำนวนอีก ให้ถือว่าสภาเมืองพัทยานั้นประกอบด้วยจ านวน

สมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะครบอายุของสภาเมืองพัทยา เว้นแต่จะมีจ านวนสมาชิกไม่ถึงสองในสำม

ของจ านวนตามวรรคหนึ่ง 

  

*แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  3 พ.ศ. 2562 

        มำตรำ 10 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น 

 

**อ่ำนตรงนี้ได้ คุณสมบัติผู้มีสิทธเิลือกตั้ง นำยก/สมำชิก (ผู้ว่ำฯ/สก.)** (สำมำรถน ำไปใช้สอบ) 

เมืองพัทยำ / อบต./ เทศบำล/ อบจ./ และกรุงเทพมหำนคร 

**พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562** 

มำตรำ 4 ในพระรำชบัญญัตินี้ 

 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร

ส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

 “สภำท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองคก์ารบรหิารส่วน

ต าบล สภากรุงเทพมหานคร สภาเมืองพัทยา และสภาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
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“ผู้บริหำรท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะ

ผู้บริหารองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพัทยา และหัวหน้าพนักงานหรือหัวหน้า

ข้าราชการขององคก์รปกครอส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

หมวด 1 บทท่ัวไป 

      มำตรำ 10 ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้มีสมัครได้ไม่เกินจ านวนสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรอืผู้บริหารทอ้งถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง 

      การเลือกตั้ง ให้ใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

      มำตรำ 11  การจัดการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น

ด ารงต าแหน่งครบวาระ หรอืภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจาก

ต าแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ เว้นแต่ในกรณีของสมาชิกสภาท้องถิ่นถ้าวาระการด ารง

ต าแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งรอ้ยแปดสิบวันจะไม่จัดการเลือกตั้งก็ได้ 

      ในกรณเีลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่วา่ง ให้สมาชิกภาพของผู้ได้รับเลือกตั้งเริ่มนับแต่

วันเลือกตั้ง และให้ผูน้ั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหลืออยู่ 

      คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีค าสั่งให้ย่นหรือขยายระยะเวลาให้มีการจัดการเลือกตั้งตามวรรค

หนึ่ง ได้ตามความจ าเป็นเมื่อมีพฤติการณ์พเิศษ โดยต้องระบุเหตุผลการมีค าสั่งดังกล่าวด้วย 

หมวด 4 ผู้มีสทิธิเลือกตั้งและบัญชีรำยชื่อผู้มีสทิธิเลือกตั้ง (เลือกตั้งนำยก/สมำชิก ผู้ว่ำกทม./สก. 

     มำตรำ 38 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสทิธิเลือกตั้ง 

(1) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติไทย ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่

น้อยกวา่ห้าปี 

(2) มีอายุไม่ต่ ากวา่สิบแปดปีในวันเลือกตั้ง 

(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไมน้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวัน

เลือกตั้งและ 

(4) คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

           ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่ง ภายใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน อันท าให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลา

ติดต่อกันน้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่

ตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านคร้ังสุดท้าย 

    มำตรำ 39 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใชส้ิทธิเลือกตั้ง 

(1) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรอืนักบวช 

(2) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่วา่คดีนั้นจะถงึที่สุดแล้วหรอืไม่ 
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(3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรอืโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 

(4) วิกลจรติหรอืจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

(5) มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

     มำตรำ 40 การเลือกตั้งครั้งใด ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุอัน

สมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดภายในเจ็ด

วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจแจ้งได้ภายในเจ็ด วัน

กอ่นวันเลือกตั้ง ให้ด าเนินการแจง้ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด ทั้งนี ้การแจง้เหตุดังกล่าวไม่

เป็นการตัดสิทธิผู้นั้นจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

       ในการแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการอื่นเพื่อชี้แจงเหตุ

ดังกล่าว โดยอาจมอบหมายให้บุคคลใดไปยื่นต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งงแทน หรือ

จัดส่งหนังสือชีแ้จงเหตุนั้นทางไปรษณยี์ลงทะเบียนหรอืแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

       ในกรณีที่บุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดตามวรรคหนึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุที่ผู้มี

สิทธิเลือกตั้งแจ้งนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบภายในสามวันนับแต่ วันที่ได้รับ

แจ้งเหตุ 

       ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับแจ้งตามวรรคสาม มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

จังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง 

       การแจ้งเหตุวิธีการแจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลที่จะรับแจ้งเหตุ สถานที่รับแจ้งเหตุการ

พิจารณาการแจ้งเหตุและการอุทธรณ ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ก าหนด โดยในการก าหนดดังกล่าวให้ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วย ในการนี้ ให้

คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดรายละเอียดของเหตุที่ท าให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการพจิารณาของบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งด้วย   

        มำตรำ 10 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น 

ของเมืองพัทยำ อ้ำงอิงถีงกฎหมำยดังกล่ำว ดูรำยเอียดด้ำนล่ำงเลยครับ 

ซึ่งตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 หมวด 5 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

   มำตรำ 49 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนีเ้ป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

(1) มีสัญชาติไทยโดยกำรเกิด 

(2) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำยี่สิบห้ำปีนับถึงวัน

เลือกตั้ง ส าหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหำรท้องถิ่นให้มีอำยุตำมที่กฎหมำยว่ำ

ด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนด  (*ถ้าถามถงึนายก ต้องอายุไม่ต่ ากว่า 35 

ปีนับถึงวันเลือกตั้ง) 
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(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับ

เลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

(4) คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

มำตรำ 50 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธสิมัครรับเลือกตั้ง 

(1) ติดยาเสพติดให้โทษ 

(2) เป็นบุคคลล้มละลำยหรอืเคยเป็นบุคคลล้มละลำยทุจรติ 

(3) เป็นเจ้ำของหรือผู้ถือหุ้นในกิจกำรหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ 

(4) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใชส้ิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 39 (1) (2) หรอื (4) 

โดยมาตรา 39 (1) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช (2)อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งไม่วา่คดีนั้นจะถงึที่สุดแล้วหรอืไม่ (4) วิกลจรติหรอืจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

(5) อยู่ระหว่างถูกระงับกำรใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำรชั่วครำวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้ง 

(6) ต้องค ำพิพำกษำใหจ้ ำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมำยของศำล 

(7) เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยได้พ้นโทษมำยังไม่ถึงห้ำปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้

กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

(8) เคยถูกสั่งให้พ้นจำกรำชกำร หน่วยงานของรัฐ หรอืรัฐวิสาหกจิเพรำะทุจริตต่อหน้ำที่หรือถือ

ว่ำกระท ำทุจริตหรอืประพฤติมิชอบในวงรำชกำร 

(9) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย

ผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(10) ต้องค าพิพากษาอันถงึที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรอืต่อต าแหน่งหน้าที่ใน

การยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ

หน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา 

ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยเสพติดใน

ความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็น

เจ้ามือหรือเจ้าส านักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(11) เคยต้องค าพิพากษาอันถงึที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 

(12) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรอืเงินเดือนประจ า 

(13) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรอืผู้บรหิารท้องถิ่น  

(14) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน

ท้องถิ่น หรอืเป็นเจา้หน้าที่อื่นของรัฐ 

(15) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรอืผู้ด ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระ 
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(16) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(17) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหนงทาง

การเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อ

หน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือ

ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจรยิธรรมอย่างรา้ยแรง 

(18) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรอืไม่ โดยได้พ้น

โทษหรอืต้องค ำพิพำกษำมำยังไม่ถึงห้ำปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 

(19) เคยถูกถอนออกจำกต ำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่า

ด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 

มำยังไม่ถึงห้ำปีนับถึงวันเลือกตั้ง 

(20) อยู่ในระหว่างถูกจ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตาม

มาตรา 42 หรอืตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(21) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้นห้ำปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งจนถงึวันเลือกตั้ง 

(22) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิวุฒิสภา หรือเป็น

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น

เดียวกันหรอืองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

(23) เคยพ้นจากต าแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่วา่โดยทางตรง

หรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น

นั้น 

หรือมีส่วนเสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำหรือกิจกำรที่กระท ำกับหรือจะ

กระท ำกับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติกรรมแสดงให้เห็นว่าเป็นการ

ต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้ำปีนับวันที่พ้นจำกต ำแหน่ง

จนถึงวันเลือกตั้ง 

(24) เคยถูกสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตำม

กฎหมำย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรอืมติคณะรัฐมนตร ีอันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำร

อย่ำงร้ำยแรง และยังไม่พ้นห้ำปีนับแต่วันพ้นจำกต ำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(25) เคยถูกสั่งให้พ้นจำกต ำแหนงใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพรำทอดทิ้งหรือละเลย

ไม่ปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ หรือ

ประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติ
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ในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง หรอืแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืแก่

ราชการ และยังไม่พ้นห้ำปีนับแต่วันที่พ้นจำกต ำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(26) ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 มำตรำ ๑๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมอืงพัทยา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 

 มำตรำ ๑๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมอืงพัทยา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 

 มำตรำ ๑๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมอืงพัทยา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 

 มำตรำ ๑๔  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562

 มำตรำ ๑๕ อำยุของสภำเมืองพัทยำมีก าหนดคราวละสี่ปนีับแต่วันเลือกตั้ง 

 สมาชิกภาพของสมาชิกเร่ิมตั้งแต่วันเลือกตั้ง 

 มำตรำ ๑๖ ก่อนเข้ำรับหน้ำที่ สมาชิกต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเมืองพัทยาด้วยถ้อยค า

ดังต่อไปนี้ 

 “ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจรติ ตำม

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำโดยบริสุทธิ์ใจ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม” 

 มำตรำ ๑๗ สมาชิกเป็นผู้แทนของประชาชนในเขตเมืองพัทยา และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็น

ของตนโดยบรสิุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใดๆ 

 มำตรำ ๑๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562

 มำตรำ ๑๙ สมาชิกภาพของสมาชิกสิน้สุดลง เมื่อ 

 (๑) ถงึคราวออกตามอายุของสภาเมืองพัทยาหรอืมีการยุบสภาเมืองพัทยา 

 (๒) ตาย 

 (๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลำออกต่อประธำนสภำเมืองพัทยำ (สังเกตดีๆ ต่างจากอบต./เทศบาล/อบจ) 

แก้ไขเพิ่มเติมตาม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 

    (4) กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา 49 วรรคสาม 

    (5) ขาดคุณสมบัตหิรอืมลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 10 

 (๖) ขาดประชุมสภาเมืองพัทยาสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

 (๗) สภาเมืองพัทยามีมติให้พน้จากต าแหน่ง เพราะมีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อม

เสียหรอืกอ่ความไม่สงบเรยีบรอ้ยแก่เมืองพัทยา หรอืกระท าการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาเมืองพัทยา 

โดยมีสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาเมืองพัทยา

พิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้

สมาชิกภาพสิน้สุดลงนับแต่วันที่สภาเมืองพัทยามีมติ 

 (๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากต าแหน่งตามกฎหมายว่า

ด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น  
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แก้ไขเพิ่มเติมตาม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 

    เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมำชิกสภำพของสมำชิกผู้ใดส้ินสุดลงตาม (4) (5) หรอื (6) หรอืเมื่อ

ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (5) ให้ผู้ว่ำ

รำชกำรจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้วา่ราชการจังหวัด

เห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี แม้ว่าสมาชิก

ผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากต าแหน่งไป

แล้วเกนิสองปี ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

    ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงตาม (4) (5) หรือ 

(5)ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะพ้นจากต าแหน่งไปก่อน

แล้วหรอืไม่ก็ตาม โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้ และให้สมาชิกภาพของ

สมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม (4) (5) หรือ (6) แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการ

รับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปกอ่นวันที่ประกาศค าวินิจฉัย ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้

นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระ

หรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจำกต ำแหน่งที่ก ำลังด ำรงอยู่ด้วย และใน

กรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศค า

วินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว ทั้งนี้ ค าวินิจฉัยของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำม

มำตรำนี้ให้เป็นที่สุด 

       ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงตาม (8) พร้อมกันทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นกำรยุบ

สภำเมืองพัทยำ 

 มำตรำ ๒๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมอืงพัทยา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 

แก้ไขเพิ่มเติมตาม ฉบับที ่3 พ.ศ. 2562 

   มำตรำ 21 ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกตำมมำตรำ 9 

วรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรายงานเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำสั่งยุบสภำเมืองพัทยำก็

ได้ 

 มำตรำ ๒๒ ให้สภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกเป็นประธำนสภำเมืองพัทยำคนหนึ่งและรอง

ประธำนสภำเมืองพัทยำจ ำนวนสองคน แล้วเสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่งตั้ง 

 การเลือกประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาให้กระท ำในกำรประชุมสภำ

เมืองพัทยำครั้งแรกภำยหลังจำกกำรเลือกตั้งทั่วไป 

แก้ไขเพิ่มเติมตาม ฉบับที ่3 พ.ศ. 2562 

   มำตรำ 23 ประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยา อยู่ในต าแหน่งจนครบอายุ
ของสภาเมืองพัทยา หรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา หรือถือว่ามีการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา 

19 วรรคสี่ 
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 มำตรำ ๒๔ นอกจากการพ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๒๓ ประธำนสภำเมืองพัทยำและรอง

ประธานสภาเมืองพัทยาพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

 (๑) พ้นจากสมาชิกภาพแห่งสภาเมืองพัทยา 

 (๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลำออกต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

 มำตรำ ๒๕ ในกรณีที่ต าแหน่งประธำนสภำเมืองพัทยาหรือรองประธำนสภำเมืองพัทยาว่างลง 

เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๔ ให้สภำเมืองพัทยำเลือกสมำชิกขึ้นเพื่อด ำรงต ำแหน่งที่ว่างแทน

ภายในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ต ำแหน่งว่ำงลง 

 มำตรำ ๒๖ ประธำนสภำเมืองพัทยำมีหน้ำที่ด ำเนินกำรประชุมและด าเนินกิจการอื่นให้เป็นไป

ตำมข้อบังคับเมืองพัทยำ 

 รองประธำนสภำเมืองพัทยำมีหน้ำที่ช่วยประธำนสภำเมืองพัทยาปฏิบัติการตามหน้าที่และ

กระท ากจิการตามที่ประธานสภาเมืองพัทยามอบหมาย 

 ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาเมืองพัทยาหรือประธานสภาเมืองพัทยาไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติ

หน้ำที่ได้หรือไม่ปฏิบัติหน้ำที่ ให้รองประธำนสภำเมืองพัทยำคนที่หนึ่งปฏิบัติหน้ำที่แทน และในกรณี

ที่ไม่มีประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาคนที่หนึ่งหรือประธานสภาเมืองพัทยาและ

รองประธานสภาเมืองพัทยาคนที่หนึ่งไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้หรือไม่ปฏิบัติหน้ำที่ให้รอง

ประธำนสภำเมืองพัทยำคนที่สองปฏิบัติหน้ำที่แทน 

 ในการประชุมครั้งใดถ้ำไม่มีผู้ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม ให้สมาชิกเลือกกันเองเพื่อท า

หน้าที่ประธานในที่ประชุมส าหรับการประชุมคร้ังนั้น 

 ในการประชุมครั้งใด ถ้าผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระการ

ประชุม แต่สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกเท่าที่มีอยู่เสนอให้เปิดประชุมให้ด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นต่อไป จนกว่าสมาชิกจะมีมติให้ปิดประชุม และให้น าความในวรรค

สามและวรรคสี่มาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว 

 มำตรำ ๒๗ ประธำนสภำเมืองพัทยำอาจแต่งตั้งเลขำนุกำรประธำนสภำเมืองพัทยำและ

ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาไม่เกินจ ำนวนรองประธำนสภำเมืองพัทยำ เพื่อช่วยเหลือ

กจิการตามที่ได้รับมอบหมาย 

 บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาหรอืผู้ชว่ยเลขานุการประธานสภา

เมืองพัทยา ต้องมิใช่รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา 

ประธานที่ปรึกษาหรอืที่ปรกึษา 

 เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาพ้นจากต าแหน่ง 

เมื่อ 

 (๑) ประธานสภาเมืองพัทยาพ้นจากต าแหน่ง 

 (๒) ประธานสภาเมืองพัทยามีค าสั่งให้พน้จากต าแหน่ง 
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 (๓) ตาย 

 (๔) ลำออก โดยยื่นหนังสือลำออกต่อประธำนสภำเมืองพัทยำ 

 (๕) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 

 มำตรำ ๒๘ ให้ปลัดเมืองพัทยำท ำหน้ำที่เลขำนุกำรสภำเมืองพัทยำ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน

ธุรการและการจัดประชุมและงานอื่นใดตามที่สภาเมืองพัทยามอบหมาย (*ออกขอ้สอบบ่อยจ าดีๆครับ) 

 มำตรำ ๒๙ ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปให้ผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดเรียกประชุมสภาเมืองพัทยาครัง้แรก 

 ในปีปฏิทินหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของสภาเมืองพัทยาไม่น้อยกว่ำสองสมัยแต่ต้องไม่เกินสี่

สมัย จ านวนสมัยประชุมสามัญและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีแต่ละสมัยให้สภำเมืองพัทยำ

ก ำหนด แต่สภาเมืองพัทยาจะก าหนดจ านวนสมัยประชุมและวันเริ่มสมัยประชุมส าหรับปีแรกเป็นการ

เฉพาะก็ได้ 

 สมัยประชุมสำมัญให้มีก าหนดสำมสิบวัน แต่ถ้ามีกรณีจ าเป็นสภาเมืองพัทยาจะมีมติขยาย สมัย

ประชุมสามัญออกไปอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกินสำมสิบวัน 

 มำตรำ ๓๐ เมื่อมีกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยาหรือสมำชิกไม่น้อย

กว่ำหนึ่งในสำมของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ อาจยื่นค าร้องต่อประธานสภาเมืองพัทยาขอให้เปิดประชุม

สมัยวิสามัญได้ และให้ประธำนสภำเมืองพัทยำเรียกประชุมสมัยวิสำมัญโดยก าหนดวันประชุมภายใน

เจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับค ารอ้ง 

 สมัยประชุมวิสำมัญให้มีก ำหนดสบิห้ำวัน 

 มำตรำ ๓๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๙ ให้ประธำนสภำเมืองพัทยำเรียกประชุมสภำเมืองพัทยำ

ตำมสมัยประชุม 

 ในกรณีที่ไม่มีประธำนสภำเมืองพัทยำหรือประธานสภาเมืองพัทยาไม่เรียกประชุมตำม

กฎหมำย ใหผู้้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้เรยีกประชุมและนัดให้สมาชิกมาประชุมในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (๑) สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่มีสิทธิยื่นค าร้องต่อผู้ว่า

ราชการจังหวัด ขอให้เรยีกประชุมสภาเมืองพัทยาได้ และให้ผู้วา่ราชการจังหวัดเรียกประชุมสภาเมืองพัทยา 

ภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค ารอ้ง 

 (๒) กรณีที่ไม่มีการประชุมภายในระยะเวลำเจ็ดวันนับแต่วันเริ่มก าหนดให้มีการประชุมตาม

มาตรา ๒๙ หรอืมาตรา ๓๐ แล้วแต่กรณี 

 ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้เรยีกประชุมสภำเมืองพัทยำ ประธานสภาเมืองพัทยา และ

รองประธานสภาเมืองพัทยา จะท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมมิได้และให้สมาชิกเลือกกันเองเพื่อท า

หน้าที่ประธานในที่ประชุมส าหรับการประชุมคร้ังนั้น 

 มำตรำ ๓๒ การประชุมสภาเมืองพัทยา ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

สมาชิกเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 
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สมัย ผู้เรยีกประชุม จ ำนวนวัน 

คร้ังแรก ผู้วา่ราชการจังหวัด ภายใน 15 วัน 

สามัญ ประธานสภาเมืองพัทยา (ผู้วา่ฯ ถา้ประธานไม่เรยีก) 30 วัน 

วิสามัญ ประธาน 15 วัน 

*ในปีปฏิทินหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของสภาเมืองพัทยาไม่น้อยกว่ำสองสมัยแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย 

 

 นำยกเมืองพัทยา รองนำยกเมืองพัทยา หรือผู้ซึ่งนำยกเมืองพัทยำมอบหมำยมสีิทธิเข้าประชุม

สภาเมืองพัทยา และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่

ประชุม แต่ไม่มีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

 มำตรำ ๓๓ การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเอำเสียงข้ำงมำกเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ที่บัญญัติไว้

เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้ 

 สมำชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุม

มีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด 

 มำตรำ ๓๔  สภำเมืองพัทยำจะกระท าการใดอันมิใช่เป็นอ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยาไม่ได้ 

 มำตรำ ๓๕ กำรประชุมสภำเมืองพัทยำต้องกระท าโดยเปิดเผยตามลักษณะที่ได้ก าหนดไว้ใน

ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา แต่ถ้ำนำยกเมืองพัทยำหรือสมำชิกจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสี่

ของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ 

 มำตรำ ๓๖ ในที่ประชุมสภาเมืองพัทยา สมาชิกมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกเมืองพัทยาในเรื่องที่

เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ของนำยกเมืองพัทยำ 

 มำตรำ ๓๗ สมำชิกจ านวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ านวนสมาชิกเท่ำที่มีอยู่มีสิทธิเข้ำชื่อ

เสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปในที่ประชุมสภาเมืองพัทยาเพื่อให้นายกเมืองพัทยาแถลงข้อเท็จจริงหรือ

แสดงความเห็นในปัญหาอันเก่ียวกับการบริหารราชการเมืองพัทยาโดยไม่มีกำรลงมต ิ

 ญัตติตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อประธานสภาเมืองพัทยา และให้ประธานสภาเมืองพัทยาก าหนดวัน

ส าหรับการอภิปรายทั่วไป ซึ่งต้องไม่เร็วกว่ำห้ำวันและไม่ช้ำกว่ำสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับญัตติ แล้วแจ้ง

ให้นายกเมืองพัทยาทราบ 

 มำตรำ ๓๘ สภำเมืองพัทยำมีอ ำนำจเลือกสมำชิกตั้งเป็นคณะกรรมกำรสำมัญของสภาเมือง

พัทยา และมีอ ำนำจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเมือง

พัทยาเพื่อกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาเมือง

พัทยาแล้วรายงานต่อสภาเมืองพัทยา 

 ในกำรตั้งคณะกรรมกำรวิสำมัญตำมวรรคหนึ่ง นำยกเมืองพัทยำมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผู้เป็น

หรือมิได้เป็นสมำชิก เพื่อให้สภาเมืองพัทยาแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่ง

ในสีข่องจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 
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 คณะกรรมการที่สภาเมืองพัทยาตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา

หรอืปฏิบัติการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 

 มำตรำ ๓๙ สภำเมืองพัทยำมีอ ำนำจตรำข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของสมาชิก ข้อบังคับ 

การประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภาเมืองพัทยา  รองประธานสภาเมือง

พัทยา คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การตั้งและตอบกระทู้ถาม การเปิด

อภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย และกิจการอื่นอันเป็นหน้าที่ของสภาเมืองพัทยา 

 มำตรำ ๔๐ เงินประจ ำต ำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธำนสภำ

เมืองพัทยา รองประธำนสภาเมืองพัทยา สมำชิก เลขำนุกำรประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการ

ประธำนสภำเมืองพัทยา กรรมการสามัญหรือกรรมการวสิามัญที่สภาเมืองพัทยาตั้งขึ้น หรอือนุกรรมการ 

ที่คณะกรรมการตั้งขึน้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระรำชกฤษฎีกำ 

ส่วนที่ ๒ นำยกเมืองพัทยำ 

 มำตรำ ๔๑ ให้เมืองพัทยำมีนำยกเมืองพัทยำคนหนึ่งซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน

เขตเมืองพัทยา 

 การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาใหก้ระท ำโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

 หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น  

แก้ไขเพิ่มเติมตำม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 

        มำตรำ 42 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ต้อง

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บรหิาร

ท้องถิ่น 

       ผูม้ีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยา นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนีด้้วย 

(1) มีอายุไม่ต่ ำกว่ำสำมสิบห้าปีนับถงึวันเลือกตั้ง 

(2) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีหรอืเทียบเท่า 

>>>>ดูค าอธิบายคุณสมบัติใน>>> (มำตรำ 10)<<<< ด้านบนครับ>>>> 

 มำตรำ ๔๓  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมอืงพัทยา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 

 มำตรำ ๔๔  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมอืงพัทยา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
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แก้ไขเพิ่มเติมตำม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 

   มำตรำ ๔๕ นำยกเมืองพัทยำมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะด ำรง

ต ำแหน่งติดต่อกันเกินสองวำระไม่ได้ 

    ในกรณีที่นายกเมืองพัทยาด ารงต ำแหน่งไม่ครบระยะเวลำสี่ปีให้ถือว่ำเป็นหนี่งวำระ และเมื่อได้

ด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะด ำรงต ำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลำสี่ปีนับแต่วันพ้นจำก

ต ำแหน่ง 

 มำตรำ ๔๖ ให้มีการมอบหมายงานในหน้าที่นายกเมืองพัทยาภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้มีการ

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา 

 นำยกเมืองพัทยำอาจแต่งตั้งรองนายกเมืองพัทยาจ ำนวนไม่เกินสี่คนซึ่งมิใช่สมาชิกเป็นผู้

ช่วยเหลือในการบรหิารราชการของเมืองพัทยาตำมท่ีนำยกเมืองพัทยำมอบหมำย  

แก้ไขเพิ่มเติมตำม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 

   มำตรำ ๔๗ รองนำยกเมืองพัทยำต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 42 เว้นแต่

ในส่วนที่เกี่ยวกับอำยุให้นับถึงวันแต่งตั้ง 

 มำตรำ ๔๘ นำยกเมืองพัทยำมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ก ำหนดนโยบำยและรับผิดชอบในการบรหิารราชการของเมืองพัทยาให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ข้อบัญญัติ และนโยบาย 

 (๒) สั่ง อนุญำต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเมืองพัทยา 

 (๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการ

นายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรอืคณะที่ปรึกษา 

 (๔) วำงระเบียบเพื่อให้งำนของเมืองพัทยำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 (๕) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัด

มอบหมาย หรือตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของนายกเมืองพัทยาหรือนายกเทศมนตรีหรือ

คณะเทศมนตรี 

แก้ไขเพิ่มเติมตำม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 

   มำตรำ 49  นำยกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขำนุกำรนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการ

นำยกเมืองพัทยา ประธำนที่ปรึกษา ต้องไม่กระท าการ ดังต่อไปนี้ 

  (1) ด ำรงต ำแหน่งหรือหน้ำที่ใดในส่วนรำชกำร หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสหากิจ หรือการพาณิชย์ของ

เมืองพัทยาหรือบริษัทซึ่งเมืองพัทยาถือหุ้น หรือต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เว้น

แต่ต าแหน่งที่ต้องด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการ

บรหิารราชการแผ่นดินหรอืตามนโยบายของรัฐบาล 
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      (2) รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจำกส่วนรำชกำร หรอืหน่วยงานของรัฐ หรอืรัฐวิสาหกิจ 

หรือการพาณิชย์ของเมืองพัทยาหรือบริษัทซึ่งเมืองพัทยาถือหุ้น  นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรอืการพาณิชย์หรอืบริษัท ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 

       (3) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญำหรือกิจกำรที่กระท ำหรอืจะกระท ากับหรอืให้แกเ่มืองพัทยาหรอื

มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน หรือเป็น

หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับเมืองพัทยาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด

ตัดตอน ทั้งนี ้ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม เว้นแต่ในยส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นในบรษิัทมหาชนจ ากัดอยู่ก่อน

ได้รับการเลือกตั้ง 
        บทบัญญัติมำตรำนี้มิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่บุคคลตำมวรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัด  บ าเหน็จ

บ านาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่บุคคล

ตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใดเนื่อกจากการด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของ

รัฐสภา ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือสภาเมืองพัทยาหรอืสภาท้องถิ่น หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติ

ให้เป็นโดยต าแหน่ง 
         ให้น าความใน (2) และ (3) มำใช้บังคับแก่สมำชิกด้วยอนุโลม 

 มำตรำ ๕๐ นำยกเมืองพัทยำพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 

 (๑) ถึงครำวออกตำมวำระ 

 (๒) ตาย 

 (๓) เมื่อมีการยุบสภำเมืองพัทยำตำมมำตรำ ๗๖ 

 (๔) ลำออก โดยยื่นหนังสือลำออกต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

แก้ไขเพิ่มเติมตำม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 

(5) ขาดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะต้องห้ามมาตรา 42 
 (๖) กระท าการฝา่ฝืนมาตรา ๔๙ 

แก้ไขเพิ่มเติมตำม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 

        (7)  รัฐมนตรพีิจารณาสอบสวนและสั่งให้ออกจากต าแหน่งตามมาตรา 76/1 
        เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเมืองพัทยาผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (5) หรือ (6) หรือได้รับแจ้ง

จากคคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นนายกเมืองพัทยาผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (5) ให้ผู้ว่าราชการจัห

วัดสอบสวนและวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่ามีเหตุอันควร

สงสัยหรอืได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี แม้ว่านายกเมืองพัทยา ผู้นั้นจะได้พ้นจาก

ต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี ทั้งนี้ ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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       ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่านายกเมืองพัทยาพ้นจากต าแหน่งตาม (5) หรือ (6) ให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัดประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็

ตาม โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้ด้วย และให้นายกเมืองพัทยาผู้นั้นพ้นจาก

ต าแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม (5) หรือ (6) แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้

กระท าไปก่อนวันที่มีการประกาศค าวินิจฉัย ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารง

ต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้

สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะ เวลา

ต้องห้ามดังกล่าว ทั้งนี ้ค าวินิจฉัยของผู้วา่ราชการจังหวัดตามมาตรานีใ้ห้เป็นที่สุด 

     ในระหว่ำงที่ไม่มีนำยกเมืองพัทยำ ให้ปลัดเมืองพัทยำปฏิบัติหน้ำที่ของนายกเมืองพัทยาเท่าที่จ า

เป็นได้เป็นการช่ัวคราว จนกว่ำนำยกเมืองพัทยำซึ่งได้รับเลือกตั้งขึ้นใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่ 
 มำตรำ ๕๑ รองนำยกเมืองพัทยำพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

 (๑) นายกเมืองพัทยาพ้นจำกต ำแหน่ง 

 (๒) นายกเมืองพัทยามีค ำสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่ง 

 (๓) ตาย 

 (๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลำออกต่อนำยกเมืองพัทยำ 

 (๕) ขำดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๗ 

 (๖) กระท าการฝา่ฝืนมาตรา ๔๙ 

แก้ไขเพิ่มเติมตำม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 

          ให้น าความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๕๐ มาใช้บังคับกับกรณีรองนายกเมืองพัทยา

ด้วยโดยอนุโลม 
 มำตรำ ๕๒ นายกเมืองพัทยาอำจแต่งตั้งเลขำนุกำรนำยกเมืองพัทยำและผู้ช่วยเลขานุการ

นำยกเมืองพัทยำไม่เกินจ านวนรองนำยกเมืองพัทยำ และอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธำนที่

ปรึกษำและที่ปรึกษำได้จ ำนวนรวมกันแล้วไม่เกินห้ำคน เพื่อช่วยเหลือในการบรหิารราชการเมืองพัทยา

ตามที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย  

แก้ไขเพิ่มเติมตำม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 

          บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยาประธาน

ที่ปรึกษา และที่ปรึกษาต้องมิใช่สมาชิก และให้น าความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา 50 และ

มาตรา 51 (1) (2) (3) (4) และ (6) มาใช้บังคับแก่การพ้นจากต าแหน่งของบุคคลดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม 
 มำตรำ ๕๓ เงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยกเมือง

พัทยา รองนำยกเมืองพัทยา เลขำนุกำรนำยกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขำนุกำรนำยกเมืองพัทยา ประธำน

ที่ปรึกษำหรอืที่ปรกึษา ให้เป็นไปตามที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ 
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หมวด ๓ ระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ 

 มำตรำ ๕๔ ให้นำยกเมืองพัทยำควบคุมและรับผดิชอบในการบรหิารกจิการของเมืองพัทยาและ

เป็นผู้บังคับบัญชำพนักงานเมืองพัทยาและลูกจา้งเมืองพัทยา 

 มำตรำ ๕๕ เมืองพัทยาแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้ 

  (๑) ส านักปลัดเมืองพัทยา 

 (๒) ส่วนราชการอื่น  ตามที่ นายกเมืองพัทยาประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงมหาดไทย 

 กำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของส านักปลัดเมืองพัทยา และส่วนราชการอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป

ตามที่นายกเมืองพัทยาประกาศก าหนด โดยควำมเห็นชอบของกระทรวงมหำดไทย 

 มำตรำ ๕๖ ให้มีปลัดเมืองพัทยำคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนเมืองพัทยำและลูกจ้ำง 

เมืองพัทยำรองจำกนำยกเมืองพัทยำ และรับผิดชอบควบคุมดูแลรำชกำรประจ ำของเมืองพัทยำให้

เป็นไปตำมนโยบำย และมีอ านาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดหรอืตามที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย 

 การบรหิารงานบุคคลของเมืองพัทยาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 มำตรำ ๕๗ ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์แก่รำชกำรเมืองพัทยำที่จะต้องอาศัย

ข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่นมาปฏิบัติงานช่ัวคราว นำยกเมืองพัทยำอำจขอยืมตัวผู้นั้นมำช่วยปฏิบัติรำชกำรของเมือง

พัทยำเป็นการช่ัวคราวโดยมีก าหนดเวลาก็ให้กระท าได้  แต่ต้องท ำควำมตกลงกับหน่วยรำชกำร 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นนั้นกอ่น และเมื่อหมดความจ าเป็นเมื่อใด

ให้รีบส่งตัวผู้นั้นคนืสังกัดเดิม 

 ให้ถือว่าข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง มีอ านาจหน้าที่เป็นพนักงานเมืองพัทยาตาม

พระราชบัญญัตินี้โดยไม่ขาดจากสถานภาพเดิม และคงได้รับเงินเดือนหรอืคา่จ้างแลว้แต่กรณีจากสังกัดเดมิ 

 มำตรำ ๕๘ อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรอืการปฏิบัติรำชกำรของรองนำยกเมืองพัทยำ ให้เป็นไป

ตำมท่ีนำยกเมืองพัทยำมอบหมำย 

 ในกรณีที่นำยกเมืองพัทยำไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ให้รองนำยกเมืองพัทยำตำมล ำดับที่

นำยก เมืองพัทยำจัดไว้เป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้าไม่มีรองนายกเมืองพัทยาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ

ราชการได้ ให้ปลัดเมืองพัทยำเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน 

 อ ำนำจในกำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมัติ หรอืกำรปฏิบัติรำชกำรที่นำยกเมืองพัทยำจะพึง

ปฏิบัติหรือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค ำสั่งใด หรือมติของ

คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของ

คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไม่ได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกเมืองพัทยาอาจมอบ

อ ำนำจโดยท ำเป็นหนังสือให้รองนำยกเมืองพัทยำเป็นผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกเมืองพัทยำก็ได้  
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แต่ถา้มอบให้ปลัดเมืองพัทยำหรอืรองปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติราชการแทน ให้ท ำเป็นค ำสั่งและประกำศ

ให้ประชำชนทรำบ 

 การปฏิบัติราชการแทนนายกเมืองพัทยาตามวรรคสาม  ต้องกระท าภายใต้การก ากับดูแลและ

กรอบนโยบายที่นายกเมืองพัทยาก าหนดไว้ 

 มำตรำ ๕๙ ในกรณีที่มีรองปลัดเมืองพัทยา อ านาจในการสั่งหรอืการปฏิบัติราชการของรองปลัด

เมืองพัทยา ให้เป็นไปตามที่ปลัดเมืองพัทยำมอบหมำย 

 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งปลัดเมืองพัทยำหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ให้รองปลัด

เมืองพัทยำเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ามีรองปลัดเมืองพัทยำหลำยคนให้รองปลัดเมืองพัทยำผู้มี

อำวุโสตำมระเบียบแบบแผนของรำชกำรเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองปลัด

เมืองพัทยาหรอืมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นายกเมืองพัทยาแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการของเมืองพัทยา

หรอืผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน 

 อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ปลัดเมืองพัทยาจะพึงปฏิบัติ

หรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรอืค าสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีใน

เรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรอืค าสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น

ไม่ได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอื่น ปลัดเมืองพัทยำอำจมอบอ ำนำจโดยท ำเป็นหนังสือให้

รองปลัดเมืองพัทยำปฏิบัติรำชกำรแทนปลัดเมืองพัทยำก็ได้ แต่ถ้าจะมอบให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร

ของเมืองพัทยำหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำปฏิบัติรำชกำรแทน  ให้ท ำเป็นค ำสั่งและประกำศให้

ประชำชนทรำบ 

 มำตรำ ๖๐ ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรของเมืองพัทยำหรือผู้ด ำรง

ต ำแหน่งเทียบเท่ำหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ให้ปลัดเมืองพัทยำแต่งตั้งพนักงำนเมืองพัทยำ

คนหนึ่งเป็นผู้รักษำรำชกำรแทนได้ ท้ังนี ้ให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ 

 อ ำนำจในกำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่หัวหน้าส่วนราชการของ

เมืองพัทยาหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าจะพึงปฏิบัติ หรอืด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ข้อบัญญัติ หรอืค าสั่งใด หรอืมติของคณะรัฐมนตรใีนเรื่องใด ถา้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ 

หรอืค าสั่งนั้น หรอืมติของคณะรัฐมนตรใีนเรื่องนั้นไม่ได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอื่น หัวหนำ้

ส่วนรำชกำรของเมืองพัทยำหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำอำจมอบอ ำนำจโดยท ำเป็นหนังสือให้

พนักงำนเมืองพัทยำคนใดคนหนึ่งปฏิบัติรำชกำรแทนได้ แล้วแต่กรณ ี

 มำตรำ ๖๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้นำยกเมืองพัทยา รองนำยกเมืองพัทยาและพนักงำนเมือง

พัทยำเป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

 

 

หมวด ๔ อ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยา 
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 มำตรำ ๖๒ ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการ ใน

เขตเมืองพัทยาในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 (๑) การรักษาความสงบเรียบร้อย 

 (๒) การส่งเสรมิและรักษาคุณภำพสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 

 (๓) การคุ้มครองและดูแลรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดนิ 

 (๔) การวางผังเมืองและกำรควบคุมกำรก่อสร้ำง 

 (๕) อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 

 (๖) การจัดกำรจรำจร 

แก้ไขเพิ่มเติมตำม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 

         (6/1) การส่งเสรมิและสนับสนุนสถำนีต ำรวจ และหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติอ านาจหน้าที่ ตาม

(1) และ(6) 
 (๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยของบ้านเมือง 

 (๘) การก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย 

 (๙)  การจัดให้มีน้ าสะอำดหรอืกำรประปำ 

 (๑๐) การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรอื และที่จอดรถ 

 (๑๑) การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพและสถานบริการ

อื่น 

 (๑๒) การควบคุมและส่งเสรมิกจิการท่องเที่ยว 

 (๑๓) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

 (๑๔) อ านาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นของเทศบาลนครหรอืของเมืองพัทยา 

 มำตรำ ๖๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยาหรือ

ข้อบัญญัติ ให้นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วน

ราชการของเมืองพัทยา หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า และพนักงานเมืองพัทยา  ซึ่งนำยกเมืองพัทยำ

แต่งตั้งเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส าหรับปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และให้มีฐำนะเป็นพนักงำนฝ่ำยปกครอง

หรือต ำรวจตำมประมวลกฎหมำยวิธพีิจำรณำควำมอำญำ 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่งให้มีอ ำนำจดังต่อไปนี้ 

 (๑) เข้าไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือข้อบัญญัติ ในเวลำระหว่ำงพระอำทิตย์ขึ้นถึงพระอำทิตย์ตกหรือในเวลำท ำกำรของ

สถำนที่นั้น 

 (๒)  มีหนังสือสอบถำมหรือเรียกบุคคลใดมำชี้แจงข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือ

หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระท าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ

ข้อบัญญัติ 
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 (๓) ยึดหรืออำยัดเอกสำร หลักฐำน ยำนพำหนะหรือสิ่งใดๆ เพื่อใช้เป็นหลักฐำนในกำร

ด ำเนินคดี 

 (๔) จับกุมผู้กระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย หรือข้อบัญญัติเพื่อด ำเนินคดี 

 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่

นำยกเมืองพัทยำก ำหนด โดยควำมเห็นชอบของกระทรวงมหำดไทย 

 ในกรณีที่มีการกระท าความผิดตามกฎหมาย หรอืข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง นายกเมืองพัทยา ปลัด

เมืองพัทยา หรือหัวหน้าส่วนราชการของเมืองพัทยา หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า แล้วแต่กรณี เห็นว่า

ผู้ต้องหำไม่ควรได้รับโทษจ ำคุก ให้มีอ ำนำจเปรียบเทียบ และเมื่อผู้กระท ำควำมผิดช ำระค่ำปรับ

ตำมที่เปรียบเทียบภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่มีกำรเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 ในกรณีที่ผู้กระท าควำมผิดไม่ยอมเปรียบเทียบ หรือเมื่อยอมแล้วแต่ไม่ช ำระค่ำปรับภำยใน

ก ำหนดเวลำ ให้พนักงานเมืองพัทยาซึ่งนายกเมืองพัทยาแต่งตั้งมีอ านาจในการสอบสวนและมีฐานะ เป็น

พนักงำนสอบสวนตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ  เมื่อท าการสอบสวนเสร็จให้ส่ง

รายงานการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ เพื่อด าเนินคดีในศาลต่อไปโดยให้ถือว่ารายงานการสอบสวนนั้น

เป็นส านวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 เงินค่ำปรับให้เป็นรำยได้ของเมืองพัทยำ 

 มำตรำ ๖๔ เมืองพัทยาอาจให้บริการแก่บุคคล หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีค่าตอบแทนได้ เมื่อบริการนั้นโดยปกติเป็นบริการที่มีคา่ตอบแทน 

 กำรประกอบกำรพำณิชย์ของเมืองพัทยำใหต้รำเป็นข้อบัญญัติ 

 การประกอบกิจการใดที่เมืองพัทยามีรายได้หรือผลพลอยได้อันเกิดจากการกระท าตามอ านาจ

หน้าที่จะไม่ตราเป็นข้อบัญญัติก็ได้ 

 มำตรำ ๖๕ เมืองพัทยาอาจด ำเนินกิจกำรนอกเขตเมืองพัทยำ เมื่อการนั้นจ ำเป็นต้องท ำและ

เป็นกำรที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกำรที่ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่อยู่ภายในเขตเมืองพัทยา หรือเป็น

ประโยชน์แก่เมืองพัทยำ 

 การด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่งต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำเมืองพัทยำ และได้รับความ

ยินยอมจากองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเข้าไปด าเนินการ 

 ในกรณีที่ไม่ได้รับควำมยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคสอง ให้นำยกเมือง

พัทยำรำยงำนต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพื่อพิจำรณำ ถ้ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นว่ำกำรด ำเนินกิจกำร

นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อประชำชนเป็นส่วนรวม ให้ผู้วา่ราชการจังหวัดด าเนินการให้นายกเมืองพัทยาและ

ผู้แทนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมาประชุม เพื่อหาข้อยุติร่วมกัน 

 มำตรำ ๖๖ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดด ำเนินกิจกำรใดที่อยู่นอกเขตเมือง

พัทยำอันมีลักษณะที่จะมีผลกระทบกระเทือนต่อความสงบเรยีบรอ้ย หรอืความปลอดภัยของประชาชนใน
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เขตเมืองพัทยา ใหน้ำยกเมืองพัทยำเสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นเพื่อพิจำรณำ

ปัญหำดังกล่ำวร่วมกัน 

 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับข้อเสนอของนายกเมืองพัทยาตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งภำยในสิบห้ำวันนับแต่ได้รับข้อเสนอและถ้าคณะกรรมการได้

พิจารณาและมีมติอย่างใดแล้ว ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแจ้งให้เมืองพัทยาและองคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่เก่ียวข้องด าเนินการตามมติของคณะกรรมการต่อไปในกรณีที่หาข้อยุติไม่ได้ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้ชี้

ขำด 

 คณะกรรมกำรตำมวรรคสอง ให้ประกอบด้วยผู้แทนเมืองพัทยา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และบุคคลอื่นตามที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นสมควร 

 มำตรำ ๖๗ ในกรณีที่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือหน่วยงานของรัฐ ด าเนินกจิการใดที่อยู่นอก

เขตเมืองพัทยาอันมีลักษณะที่จะมีผลกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยของ

ประชาชนในเขตเมืองพัทยา ให้นำยกเมืองพัทยำรำยงำนต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เพื่อแจ้งให้หน่วย

รำชกำร รัฐวิสำหกจิ หรือหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจำรณำและหำข้อยุติร่วมกัน  

 มาตรา ๖๘ ในกรณีจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนอย่ำงมีประสิทธภิำพ

และลดภำระทำงกำรเงินของเมืองพัทยำ เมืองพัทยาอาจมอบให้บุคคลอื่นหรือเข้าร่วมกับบุคคลอื่น

กระท ากิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยาได้  ในกรณีเช่นนั้น ผู้กระท ากิจการมีสิทธิเรียกเก็บ

คา่ธรรมเนียม ค่าบริการ หรือคา่ตอบแทน ที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นแทนเมืองพัทยาตามอัตราที่ได้ท าความ

ตกลงกับเมืองพัทยาได้ 

 การกระท ากิจการตามวรรคหนึ่งต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำเมืองพัทยำ และรัฐมนตรี

ก่อน 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกระท ากิจการตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน

ข้อบัญญัติ ทั้งนี้ ข้อบัญญัติดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะที่อาจเป็นผลให้ประชาชนผู้ใช้หรือรับบริการต้องเสีย

คา่บริการหรอืค่าใช้จา่ยอื่นสูงขึน้ 

 มำตรำ ๖๙ เมืองพัทยาอาจร่วมกับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จัดตั้งองค์การขึ้นเรียกว่า สหกำร มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อท ากิจการใดอันอยู่

ภายใต้อ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยาได้ 

 กำรจัดตั้งสหกำรจะท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยระบุชื่อ อ านาจหน้าที่ และวิธีการ

บริการและการด าเนินงานไว้ และเมื่อจะยุบเลิกสหการ ให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ โดยระบุวิธีจัดการ

ทรัพย์สินไว้ด้วย 

หมวด ๕ ข้อบัญญัติเมืองพัทยา 

 มำตรำ ๗๐ เมืองพัทยำมีอ านาจตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรอืแย้งต่อกฎหมายในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (๑) การปฏิบัติให้เป็นไปตามอ ำนำจหน้ำที่ของเมืองพัทยำ 
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 (๒) เมื่อมีกฎหมำยบัญญัติให้เมืองพัทยำมีอ ำนำจตรำข้อบัญญัติได้ 

 (๓)การให้บรกิำรโดยมีค่ำตอบแทนตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง 

 (๔)การพำณิชย์ตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง 

 (๕)การคลัง กำรงบประมำณ กำรเงิน ทรัพย์สิน กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน กำร

จ้ำง และกำรพัสดุ 

 *ในข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง จะก ำหนดโทษจ ำคุกหรือโทษปรับหรือทั้งจ ำและปรับผู้ละเมิด

ข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่จะก ำหนดโทษจ ำคุกเกินหกเดอืนและโทษปรับเกินหนึ่งหม่ืนบำทไม่ได้ 

(*จ ำโทษดีๆ  ออกข้อบ่อย) 

 ข้อบัญญัติตาม (๕) ต้องมีมำตรฐำนไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนกลำงที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

 ข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่งจะตราขึน้ได้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจากสภำเมืองพัทยำ 

 มำตรำ ๗๑ ร่ำงข้อบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดยนำยกเมืองพัทยา สมำชิก หรือราษฎรผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติทอ้งถิ่น 

 ในกรณีที่สมำชิกเป็นผู้เสนอร่ำงข้อบัญญัติ ต้องมีสมาชิกลงนามรับรองไม่น้อยกว่ำสองคน 

 รา่งข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกจะเสนอได้ต่อเมื่อมีค ารับรองของนายกเมืองพัทยา 

 มำตรำ ๗๒ รา่งข้อบัญญัติเกี่ยวกับกำรเงิน หมำยควำมถึงร่ำงข้อบัญญัติ ว่ำด้วยเรื่องใดเรื่อง

หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 (๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบ การบังคับอันเกี่ยวกับภาษี

อากร 

 (๒) กำรเก็บรักษำเงิน กำรจ่ำยเงิน หรอืการโอนงบประมาณของเมืองพัทยา 

 (๓) การกู้เงิน การค้ าประกัน หรอืการใชเ้งินกู้ 

 (๔) กำรคลัง กำรงบประมำณ กำรเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจา้ง 

และการพัสดุ 

 ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าร่างข้อบัญญัติใดเป็นร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ที่จะต้องมีค ำรับรอง

ของนำยกเมืองพัทยำ ให้ประธำนสภำเมืองพัทยำเป็นผู้วินิจฉัย 

ประเด็นออกข้อสอบ *ในกรณเีป็นที่สงสัยว่ารา่งข้อบัญญัติใดเป็นร่ำงข้อบัญญัติเกี่ยวกับกำรเงิน ให้

ประธำนสภำเมืองพัทยำเป็นผู้วินิจฉัย 

 มำตรำ ๗๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๖ ร่ำงข้อบัญญัติที่สภำเมืองพัทยำไม่เห็นชอบด้วยให้เป็น

อันตกไป 

 รา่งข้อบัญญัติที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง จะเสนอใหม่ได้เมื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ร่ำง

ข้อบัญญัตินั้นตกไป 
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 มำตรำ ๗๔ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของเมืองพัทยำ ต้องตรำเป็นข้อบัญญัติในกรณีที่

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกไม่ทันปีงบประมำณใหม่ ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีของปีงบประมำณก่อนนั้นไปพลำงก่อน 

 ในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ไม่พอส ำหรับกำรใช้จ่ำย หรือมีความจ าเป็นที่

จะต้องตั้งรายจ่ายขึน้ใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม 

ประเด็นออกข้อสอบ *ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกไม่ทันปีงบประมำณใหม่ ให้ใช้

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของปีงบประมำณก่อนนั้นไปพลำงก่อน 

   (ตัวเลือกมักจะมีค าว่า “ร่ำงข้อบัญญัติงบประมาณฯ” เป็นตัวหลอก** 

 มำตรำ ๗๕ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม สภาเมืองพัทยาจะต้องพิจารณาให้เสร็จภำยในสี่สิบห้ำวันนับแต่วันที่สภาเมืองพัทยาได้รับร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น 

 ถ้ำสภำเมืองพัทยำพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมาณรำยจ่ำยไม่เสร็จภำยในก ำหนดเวลำ

ตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำสภำเมืองพัทยำได้ให้ควำมเห็นชอบในร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยนั้น 

และให้นำยกเมืองพัทยำลงนำมใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยต่อไป 

 ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยของสภาเมืองพัทยา การเสนอ การแปร

ญัตติ หรือการกระท าด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกมีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกำรใช้

งบประมำณรำยจ่ำย จะกระท ำมิได้ 

 มำตรำ ๗๖ ในกรณีที่สภำเมืองพัทยำไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้สภำเมืองพัทยำตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง

ประกอบด้วยกรรมการจ านวนสิบห้ำคน เพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งในสำระส ำคัญที่บัญญัติไว้ใน

ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยนั้น 

 คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งสภาเมืองพัทยาแต่งตั้งจ ำนวนเจ็ดคน

และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกซึ่งนายกเมืองพัทยาเสนอจ ำนวนเจ็ดคน และให้กรรมกำรทั้งสิบสี่

คนร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นกรรมการและมิได้เป็นสมาชิกคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธาน

คณะกรรมการดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมการครบจ านวนสิบสี่คน 

 ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะท าหน้าที่เป็นประธานได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นกรรมการและมิได้ เป็นสมาชิกขึ้นท ำหน้ำที่ประธำน

คณะกรรมกำรดังกล่ำว 

 ให้คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งพิจารณาและรายงานผลกำรพิจำรณำต่อสภำเมืองพัทยำให้

แล้วเสร็จภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่แต่งตั้งประธานคณะกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรไม่สำมำรถ
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พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ประธำนคณะกรรมกำรรวบรวมผลกำรพิจำรณำ 

แล้ววินิจฉัยชี้ขำดและรำยงำนต่อสภำเมืองพัทยำโดยเร็ว 

 ถ้ำสภำเมืองพัทยำยังไม่เห็นชอบด้วยกับผลการพจิารณาของคณะกรรมการ หรอืผลการวนิิจฉัย

ของประธานคณะกรรมการ แล้วแต่กรณ ีให้ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยนั้นเป็นอันตกไปและให้

รัฐมนตรีสั่งยุบสภำเมืองพัทยำ 

 มำตรำ ๗๗ ภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภำเมืองพัทยำมีมติเห็นชอบด้วยกับร่ำงข้อบัญญัติใด

ใหป้ระธานสภาเมืองพัทยาส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา 

 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดต้องพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืนประธำนสภำ

เมืองพัทยำภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงข้อบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจำรณำให้

แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก าหนดให้ถือว่ำผู้วา่ราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับรา่งข้อบัญญัติดังกล่าว 

 ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่ำงข้อบัญญัติตำมวรรคหนึ่ง  ให้ส่งให้นำยก

เมืองพัทยำลงนำมใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติต่อไป แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่าง

ข้อบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่เห็นชอบด้วยคนืไปยังสภำเมืองพัทยำเพื่อพิจำรณำใหม่ ถา้สภาเมือง

พัทยามีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ให้

ประธานสภาเมืองพัทยาแจ้งให้ผูว้่าราชการจังหวัดทราบและส่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นให้นำยกเมืองพัทยำลง

นำมใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติต่อไป 

ประเด็นออกข้อสอบ * 

- ภำยใน 7 วันนับแต่วันที่สภาเมืองพัทยามีมติเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติใดให้ประธานสภา

เมืองพัทยาส่งรา่งข้อบัญญัตินั้นให้ผูว้่าราชการจังหวัดพิจารณา 

- ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดต้องพิจำรณำร่างข้อบัญญัติ ให้เสร็จและส่งคืนประธานสภาเมืองพัทยา

ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับรา่งข้อบัญญัตินั้น 

- ถ้ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดไม่พิจำรณำให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ถือว่ำผู้ว่ำ

รำชกำรจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 

- แต่ถา้ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งรา่งข้อบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่เห็นชอบ

ด้วยคืนไปยังสภำเมืองพัทยำเพื่อพิจำรณำใหม่ ถ้ำสภำเมืองพัทยำมีมติยืนยันตำมร่ำง

ข้อบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภา

เมืองพัทยาแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบและส่งรา่งข้อบัญญัตินั้นให้นายกเมืองพัทยาลงนาม

ใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติต่อไป 

  

มำตรำ ๗๘ ข้อบัญญัตินั้นให้ประกำศไว้โดยเปิดเผย ณ ศำลำว่ำกำรเมืองพัทยำและให้มีผล

ใช้บังคับได้ ดังนี้ 
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 (๑) ถ้าเป็นข้อบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศ

เป็นต้นไปหรือตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อบัญญัตินั้น 

 (๒) ถา้เป็นข้อบัญญัติอื่น ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นเจ็ดวันนับแต่วันประกำศ เว้นแต่ขอ้บัญญัตินั้น

จะก าหนดไว้เป็นประการอื่น แต่ต้องไม่เร็วกว่ำวันถัดจำกวันประกำศ 

 ให้ปลัดเมืองพัทยำเป็นผู้รับผิดชอบในการประกาศข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง และให้ระบุวันที่ที่

ประกาศไว้ด้วย 

 มำตรำ ๗๙ ให้เมืองพัทยาจัดให้มีส าเนาข้อบัญญัติไว้ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยาเพื่อให้ประชาชน

ตรวจดูได้ และหากประชาชนประสงคจ์ะได้ส าเนาข้อบัญญัติใดๆ ใหเ้มืองพัทยำจัดให้โดยคิดค่ำตอบแทน

ได้ไม่เกินค่ำใช้จ่ำยตำมท่ีจ่ำยจริงในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 

หมวด ๖ รำยได้และรำยจำ่ย 

 มำตรำ ๘๐ ภาษีบ ำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ำย และอำกรกำรฆ่ำสัตว์และ

ค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อื่นอันเกิดจำกกำรฆ่ำสัตว์ ในเขตเมืองพัทยา ให้เมืองพัทยำจัดเก็บ

เป็นรำยได้ของเมืองพัทยำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น 

 มาตรา ๘๑ กิจการใดที่มีกฎหมายมอบหน้าที่ให้เทศบาลหรือนายกเทศมนตรี เป็นเจ้าหน้าที่

ด ำเนินกำรหรือก ำหนดให้แบ่งรำยได้ให้เทศบำล ถ้ากิจการนั้นอยู่ในเขตเมืองพัทยำ ให้เมืองพัทยำ

หรือนำยกเมืองพัทยำเป็นเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรหรือให้เมืองพัทยำได้รับส่วนแบ่งรำยได้ตำม

กฎหมำยนั้นและบรรดาค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต และค่ำปรับ เนื่องในกิจการเช่นว่านั้น ให้เป็น

รำยได้ของเมืองพัทยำ 

 มำตรำ ๘๒ เมืองพัทยามีอ านาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่เกิน

ร้อยละสิบของภาษีอากรและคา่ธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรอืทุกประเภท ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ภำษีธุรกิจเฉพำะตำมประมวลรัษฎำกร ซึ่งสถานประกอบการอยู่ในเขตเมืองพัทยา 

 (๒) คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ซึ่งรา้นขายสุราอยู่ในเขตเมืองพัทยา 

 (๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันซึ่งสถานที่เล่นการ

พนันอยู่ในเขตเมืองพัทยา 

 ในการเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานีเ้ศษของหนึ่งบำทให้ปัดท้ิง 

 ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี ้ให้ถือเป็นภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยกำรนั้น 

 มำตรำ ๘๓ เมืองพัทยำมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโดยให้ก าหนดเป็นอัตรา

ภาษีมูลคา่เพิ่มเพิ่มขึน้จากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรำร้อยละศูนย์ ให้เมืองพัทยำเก็บ

อัตรำร้อยละศูนย์ 

253



 

 

 
 
 

ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

 (๒) ในกรณทีี่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคา่เพิ่มในอัตราอื่น ให้เมืองพัทยำเก็บหนึ่งในเก้ำ

ของอัตราภาษีมูลคา่เพิ่มตามประมวลรัษฎากร 

 ภาษีมูลคา่เพิ่มที่เก็บเพิ่มขึน้ตามมาตรานี ้ให้ถือเป็นภำษีมูลค่ำเพิ่มตำมประมวลรัษฎำกร 

 มำตรำ ๘๔ เมื่อเมืองพัทยาออกขอ้บัญญัติตามมาตรา ๘๒ (๑) หรอืมาตรา ๘๓ แล้วให้เป็นหน้าที่

ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บภาษีดังกล่าวให้เมืองพัทยา 

 มำตรำ ๘๕ เมืองพัทยำจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน้ำที่จัดเก็บภำษีอำกร 

ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต ค่ำตอบแทน หรือรำยได้อื่นใด เพื่อเมืองพัทยาก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อได้

หักค่ำใช้จ่ำยไม่เกินร้อยละหนึ่งตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงแล้วให้กระทรวง ทบวง กรม นั้นส่งมอบ

ให้แกเ่มืองพัทยา 

 มาตรา ๘๖ ในการปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ หรือข้อบัญญัติที่ออกตามมาตรา ๘๒ (๒) 

หรือ (๓) ให้เมืองพัทยำมีอ ำนำจแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่เพื่อปฏิบัติกำร และให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งมี

อ านาจและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 ในกำรบังคับเรียกเก็บภำษีค้ำงตามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ (๒) หรือ (๓) หรือ

มาตรา ๘๓ เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยกเมืองพัทยำ ให้ปลัดเมืองพัทยำมีอ ำนำจสั่งยึดและสั่ง

ขายทอดตลำดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดเสียภำษีอำกรโดยมิต้องขอให้ศำลออกหมำยยึดหรอืสั่ง แต่

ถา้จะขายทอดตลาดต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดด้วย 

 วิธีกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สินตามวรรคสอง ให้ปฏิบัติตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ

ควำมแพ่งโดยอนุโลม 

 เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น ให้หักค่ำธรรมเนียมกับค่าใช้จ่ายในการยึดและ

ขายและเงินภาษีอากรค้าง ถ้ำมีเงินเหลือให้คืนให้แก่เจ้ำของทรัพย์สิน 

 มำตรำ ๘๗ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในจังหวัดชลบุรี  ให้จัดสรร

ให้แก่เมืองพัทยำโดยให้ถือว่ำเมืองพัทยำเป็นเทศบำล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ใน

กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 มำตรำ ๘๘ ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้จัดสรรหรือแบ่งรายได้  อันเกิดจากภาษีอากร 

คา่ธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต หรอืคา่ปรับใดๆ ให้แก่เทศบาล หรือองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้เมือง

พัทยำได้รับส่วนแบ่งรำยได้ดังกล่ำวด้วย เช่นเดยีวกับเทศบำลหรือองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นและ

เพื่อประโยชน์ในการนี้ ให้ถือว่าเมืองพัทยาเป็นเทศบาลหรอืองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น แล้วแต่กรณี 

 มำตรำ ๘๙ เมืองพัทยำอำจมีรำยได้อื่นดังต่อไปนี้ 

 (๑) ภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต หรอืค่าปรับใด ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ 

 (๒) รายได้จากทรัพย์สินของเมืองพัทยำ 

 (๓) รายได้จากสำธำรณูปโภคของเมืองพัทยำ 

 (๔) รายได้จากกำรพำณิชย์ของเมืองพัทยำ 
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 (๕) รายได้จากการจ ำหน่ำยพันธบัตรเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจากกระทรวงมหำดไทยและ

กระทรวงกำรคลังร่วมกัน และตรำเป็นข้อบัญญัติแล้ว 

 (๖) เงินกู้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจำกกระทรวงมหำดไทย และตราเป็นข้อบัญญัติแล้ว ถ้ำเป็น

เงินกู้จำกต่ำงประเทศต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวงกำรคลังด้วย 

 (๗) เงินอุดหนุนหรือรำยได้อื่นตามที่รัฐบาลหรอืหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 

 (๘) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ถ้ำเป็น

กรณีที่ เ งินช่วยเหลือดังกล่ำวมี เงื่อนไขหรือข้อผูกพันใดๆ  ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก

กระทรวงมหำดไทย และกระทรวงกำรคลังร่วมกันก่อน ถ้ากรณีไม่มีเงื่อนไขหรือข้อผูกพันใดๆ ให้

รำยงำนให้กระทรวงมหำดไทยทรำบ 

 (๙) เงินช่วยเหลือและค่าตอบแทน 

 (๑๐) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 

 (๑๑) รายได้อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นของเมืองพัทยา 

 มำตรำ ๙๐ กำรตั้งงบประมำณเป็นเงินอุดหนุนเมืองพัทยำ ให้รัฐบาลตั้งให้เมืองพัทยาโดยตรง 

ทั้งนี้ ให้ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมของปริมำณงำน และรำยได้ของรัฐที่ได้รับจำกเมืองพัทยำด้วย 

 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น เงินอุดหนุนที่รัฐบำลจัดให้แก่เมืองพัทยำ  รัฐมนตรีจะออก

ระเบียบเพื่อก ำหนดกำรใช้จ่ำยเงินดังกล่ำวก็ได้ 

 มำตรำ ๙๑ เมืองพัทยำอำจมีรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 

 (๑) เงินเดือน 

 (๒) คา่จ้าง 

 (๓) คา่ตอบแทน 

 (๔) คา่ใช้สอย 

 (๕) คา่วัสด ุ

 (๖) คา่ครุภัณฑ์ 

 (๗) คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้ำง 

 (๘) เงินอุดหนุน 

 (๙) รายจ่ายตำมข้อผูกพัน 

 (๑๐)รำยจ่ำยอื่นตามที่กฎหมำยบัญญัติ หรอืข้อบัญญัติก ำหนด 

 มำตรำ ๙๒ กำรจ่ำยเงินของเมืองพัทยำ  ให้เป็นไปตามที่ได้อนุญำตไว้ในข้อบัญญัติ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรอืข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม 

 กำรจ่ำยเงินที่มิได้อนุญำตไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้กระท ำได้

เฉพำะเมื่อเป็นกรณีฉุกเฉินและจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรรักษำประโยชน์ของเมืองพัทยำ หรอืการ

ป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย ในกรณีเช่นนั้น นำยกเมืองพัทยำจะสั่ง
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จ่ำยเงินจำกเงินสะสมไปก่อนก็ได้ แต่ต้องรำยงำนให้สภำเมืองพัทยำทรำบในกำรประชุมครั้งแรก

หลังจำกกำรสั่งจ่ำยเงินและให้ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยชดใช้เงินสะสมต่อไป  ทั้งนี้ การจ่ายเงินสะสม

และการตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินสะสมให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

 งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อกำรใด จะโอนไปเพื่อใช้จ่ำยส ำหรับกำรอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะมี

ข้อบัญญัติให้โอนได้ 

เพิ่มเติมตามฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 

       การจ่ำยเงินของเมืองพัทยำตามวรรคหนึ่ง หรือกำรน ำเงินของกิจกำรที่เมืองพัทยำเป็น

เจ้ำของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจกำรนั้น ไปใช้จ่ำยเพื่อกำรฝึกอบรมหรือดูงำนใน

ต่ำงประเทศของ  นำยก เมืองพัทยา รองนำยก เมืองพัทยา เลขำนุกำรนำยก เมืองพัทยา 

ผู้ช่วยเลขำนุกำรเมืองพัทยา ประธำนที่ปรึกษา ที่ปรึกษำ ประธำนสภำเมืองพัทยา รองประธำนสภา

เมืองพัทยา สมำชิก เลขำนุการ ประธำนสภาเมืองพัทยา หรือผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนสภำเมือง

พัทยา จะกระท ำมิได้ 

 มำตรำ ๙๓ เมื่อสิ้นปีงบประมำณ ให้นำยกเมืองพัทยำประกาศรายการรับจ่ายเงินประจ าปี

งบประมาณที่สิ้นสุดลงพร้อมทั้งรายการผูกพันที่เบิกตัดปีงบประมาณไว้เผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ

ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดปีงบประมำณ 

 ให้ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การบัญชีการเงินและ

ทรัพย์สินอื่นๆ ของเมืองพัทยาและท ารำยงำนผลกำรตรวจสอบเสนอนำยกเมืองพัทยำเพื่อเสนอสภำ

เมืองพัทยำต่อไป 

หมวด ๗ กำรก ำกับดูแล 

 มำตรำ ๙๔ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรของเมือง

พัทยำ เพื่อการนี้ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอ านาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้นายกเมืองพัทยาชี้แจง

แสดงความคดิเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาได้ 

 มำตรำ ๙๕ บรรดำเรื่องที่เมืองพัทยำต้องเสนอไปยังรัฐมนตรีหรือกระทรวง ทบวง กรม ให้

นำยกเมืองพัทยำรำยงำนให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทรำบด้วย ในการนี้ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจะท ำ

ควำมเห็นเสนอรัฐมนตร ีหรอืกระทรวง ทบวง กรม แล้วแต่กรณ ีเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

 

 

เพิ่มเติมตามฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 

       มำตรำ 96 เพื่อประโยชน์ในกำรก ำกับดูแลตามมาตา 96 ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่า 

การปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาแก่เมืองพัทยา หรือเสียหาย

แก่ราชการ ให้ผู้วา่ราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในกำรชี้แจง แนะน ำหรือตักเตือนผู้ด ารงต าแหน่งที่มี

อ านาจหน้าที่ในการด าเนินการดังกล่าว หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระท าหรือให้ระงับ
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การปฏิบัติของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้ และในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรอืระงับ ให้ผูด้ ารงต าแหน่งที่รับ

ค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด และ

เมื่อรัฐมนตรวีินิจฉัยเป็นประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค ำวินิจฉัยนั้น

ค ำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

    เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดว่า นายกเมืองพัทยา รองนายก

เมืองพัทยา ประธานสภาเมืองพัทยา หรือรองประธานสภาเมืองพัทยาผู้ใด จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่

ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบ

ด้วยอ านาจหน้าที่ หรอืประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความเรียบร้อย หรอืฝ่าฝืนค าสั่งของผู้วา่ราชการจังหวัดที่สั่ง

การตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และให้

คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตำม

หลักเกณฑ์และวิธกีำรท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

     มำตรำ 96/1 เมื่อผลการสอบสวนตามมาตรา 96 วรรคสอง ปรำกฏว่ำผู้ถูกกล่ำวกระท ำควำมผิด

ตำมถูกสอบสวน ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรำยงำนให้รัฐมนตรีพิจำรณำและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนพ้น

จำกต ำแหน่งภายในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้ว

หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เพรำะเหตุตำยหรือพ้นจำกต ำแหน่งไปแล้วเกินสองปี โดยในค าสั่งดังกล่าวให้

ระบุเหตุที่ท าพ้นจากต าแหน่งไว้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีมีค าสั่ง แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงาน

และการรับคา่ตอบแทนที่ได้กระท าไปกอ่นวันที่มีค าสั่งนั้น ถ้ำในขณะที่มีค ำสั่งดังกล่ำวผู้นั้นก ำลังด ำรง

ต ำแหน่งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นอันเป็นผลจำกกำรเลือกตั้งต่ำงวำระหรือต่ำง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจำกต ำแหน่งที่ก ำลังด ำรงอยู่ด้วย และให้ถือว่ำวันที่สั่ง

ให้พ้นจำกต ำแหน่งดังกล่ำวเป็นวันเริ่มนับระยะเวลำต้องห้ำมกำรใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ค าสั่ง

ของรัฐมนตรใีห้เป็นที่สุด 

 มำตรำ ๙๗ ในกรณีที่เมืองพัทยาด าเนินการนอกเขตเมืองพัทยาตามมาตรา ๖๕ และกจิการนั้นมี

ลักษณะที่อาจน ามาซึ่งความเดือดรอ้นร าคาญแก่ประชาชนในเขตเมืองพัทยา หรืออาจกระทบกระเทอืนต่อ

ความสงบเรียบร้อย หรอืความปลอดภัยของประชาชนในเขตเมืองพัทยาหรอืองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอ านาจแนะน ำให้ปรับปรุงแก้ไขหรือกระท ำกำรใดๆ ได้ตำมสมควร ในกรณีที่

เมืองพัทยา ไม่ปฏิบัติตามและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นว่ำไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจะ

ออกค ำสั่งระงับกำรด ำเนินกิจกำรดังกล่ำวก็ได้ 

 มำตรำ ๙๘ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเมืองพัทยาหรอืประโยชน์ของประเทศเป็น

ส่วนรวม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจะรำยงำนเสนอควำมเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำสั่งยุบสภำเมือง

พัทยำก็ได ้

 เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้รัฐมนตรีมีอ ำนำจ

ยุบสภำเมืองพัทยำ และให้แสดงเหตุผลไว้ในค ำสั่งด้วย 
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 มำตรำ ๙๙ บรรดำอ ำนำจหน้ำที่ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำมพระรำชบัญญัตินี้ ถ้ำผู้ว่ำ

รำชกำรจังหวัดพิจำรณำเห็นสมควร จะท ำหนังสือมอบอ ำนำจให้รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปฏิบัติแทน

ก็ได ้แต่ต้องแจ้งให้เมืองพัทยาทราบและให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย 

บทเฉพาะกาล 

 มำตรำ ๑๐๐ ให้สมาชิกสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 

พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันกอ่นวันที่พระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคับพ้นจากต าแหน่ง และให้เลือกตั้ง

สมาชิกสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ 

 มำตรำ ๑๐๑ให้ปลัดเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 

๒๕๒๑ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันกอ่นวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ พ้นจากต าแหน่ง และให้มีการเลือกตั้ง

นายกเมืองพัทยาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ 

 ในระหว่างที่ ไม่มีนายกเมืองพัทยาตามวรรคหนึ่ง ให้ปลัดเมืองพัทยาซึ่งได้รับแต่งตั้งตาม

พระราชบัญญัตินี ้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกเมืองพัทยาเท่าที่จ าเป็นได้เป็นการช่ัวคราวจนกว่านายก เมือง

พัทยาซึ่งได้รับเลือกตั้งจะเข้ารับหน้าที่ 

 ในกรณีที่ไม่มีปลัดเมืองพัทยาตามวรรคสอง ให้หัวหน้าส านักปลัดเมืองพัทยา ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้

บังคับ ยังคงอยู่ในต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกเมืองพัทยาเท่าที่จ าเป็นได้เป็นการช่ัวคราว 

จนกวา่นายกเมืองพัทยาที่ได้รับเลือกตั้งจะเข้ารับหน้าที่ 

 มาตรา ๑๐๒ ในระหว่างที่ไม่มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่นให้น ากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมือง

พัทยาหรือนายกเมืองพัทยาเท่าที่ไม่ขัดหรอืแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ให้ยกเว้นไม่ต้อง

เรียกเก็บเงินประกันการสมัคร 

 ในการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ให้ถือเขตเมืองพัทยาเป็นเขตเลือกตั้ง 

 ในกรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยาในคราวเดียวกันให้ใช้หน่วย

เลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจคะแนน เจ้าหน้าที่คะแนน และ

บัญชรีายชือ่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันก็ได้ 

 ใบสมัครและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา หรือนายกเมืองพัทยาให้เป็นไปตามที่

กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยเรียบร้อยกระทรวงมหาดไทยอาจออก

ระเบียบก าหนดวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา หรือนายกเมืองพัทยาเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง

กับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลได้ 

 มำตรำ ๑๐๓ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และเงินงบประมาณของเมืองพัทยาที่มี

อยู่ในวันกอ่นวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ ไปเป็นของเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี ้
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 มำตรำ ๑๐๔ ให้บรรดาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้างเมืองพัทยาซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวัน

กอ่นวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับเป็นพนักงานเมืองพัทยาหรอืลูกจา้งเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้าง

เมืองพัทยา ให้การบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้างเมืองพัทยาเป็นไปตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 มำตรำ ๑๐๕ ให้บรรดาข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของเมืองพัทยาและมติของ

เมืองพัทยาซึ่งออกโดยสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๒๑ 

และใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 

และมติของเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี ้เท่าที่ไม่ขัดหรอืแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

 มำตรำ ๑๐๖ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศในเรื่องใด 

ที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือที่ใช้

บังคับกับเมืองพัทยาหรือกิจการของเมืองพัทยา และใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรอืประกาศในเรื่องนั้น ตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้บังคับแทน 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 

นายกรัฐมนตรี 

 หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยก าหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น แต่

เนื่องจากการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเมืองพัทยาในปัจจุบันซึ่งมีปลัดเมืองพัทยาท าหน้าที่บริหารกิจการ

เมืองพัทยาโดยสัญญาจ้างยังไม่สอดคล้องและเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว ประกอบกับ

สมควรจัดระเบียบการปกครองเมืองพัทยาใหม่ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ และเพื่อให้เมืองพัทยามีความ

เป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลัง

สอดคล้องกับหลักการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ

นี ้

พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136/ ตอนที่ 50 ก/ หน้า 120 / 16 เมษายน 2562 

มีผลใช้บังคับใชว้ันที่ 17 เมษายน 2562 

 มำตรำ 28 ให้นายกเมืองพัทยา ประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา และสมาชิก

สภาเมืองพัทยา ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามประกาศคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการช่ัวคราว 
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ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/ 2557 เรื่อง การได้มาซึ่ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการช่ัวคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ค าสั่งหัวหน้าคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2560 เรื่องการแต่งตั้งนายกเมืองพัทยา ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 

2560 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 15/ 2561 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารราชการ

เมืองพัทยา ลงวันที่ 25 กันยายน พุทธศักราช 2561 ยังคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการ

เลือกตั้งจะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา หรอืสมาชิกสภาเมืองพัทยาแล้วแต่กรณี โดย

ให้พน้จากต าแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง หรือจนกว่าจะพ้นจาก

ต าแหน่งด้วยเหตุอื่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติดังกล่าว 

 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาหรือสมาชิกสภา

เมืองพัทยาแล้ว ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ตามวรรคหนึ่งเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับเมืองพัทยาเป็นอันยกเลิก 

 มำตรำ 29 บทบัญญัติมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 

2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับกับนายกเมืองพัทยาซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคย

ด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันเลือกตั้งคร้ังแรกภายหลังพระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ 

 มำตรำ 30 ให้รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ จันทรโ์อชา 

     นายกรัฐมนตรี 

หมำยเหต ุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ ที่เป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมบทบัญญัติ

เกี่ยวกับจ านวนสมาชิกสภาเมืองพัทยา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น

สมาชิกสภาเมืองพัทยาและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยา และผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายก

เมืองพัทยา ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยา ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเมือง

พัทยา การพ้นจากต าแหน่งนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมือง

พัทยา ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และสมาชิกเมืองพัทยา ตลอดจนอ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยาและการ

ก ากับดูแลเมืองพัทยา เพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา และผู้ที่ท าหน้าที่ช่วยเหลือ

ในการบรหิารราชการของเมืองพัทยาที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริตสามารถปฏิบัติ

หน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้องตรา

พระราชบัญญัตินี้                     
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พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิ่มเตมิถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 

เป็นปีท่ี 54 ในรชักาลปัจจบุนั 

*************************** 

โดยประพนัธ ์เวารัมย์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

******************************* 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบัญญัติขึน้ไว้โดยค าแนะน า

และยินยอมของรัฐสภา ดงัต่อไปนี ้

**รัฐสภา** 

*มีทัง้หมด 4 หมวด 37 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล** 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรยีกวา่ “พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542” 

ชื่อเต็ม พ.ร.บ. 

มาตรา 2* พระราชบัญญัตนิีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ฉบับแรก* รก.เล่ม 116/ตอนที่114 ก /หนา้ 48 /17 พฤศจกิายน 

2542*  

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 (รก.เลม่ 124/ตอนที่ 2 ก/หน้า 1/ 8 มกราคม 

2550) 

ฉบับแรกมผีลบังคับใช้

วันที่ *18 พฤศจิกายน 

2542* 

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 มีผล 

9 ม.ค. 2550 

มาตรา 3 บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับใดๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้ว

ในพระราชบัญญัตินี้ หรอืซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้

ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 

 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร 

เมืองพัทยา และองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

 

อปท .  หม ายคว ามว่ า 

อบจ. อบต. กรุง เทพฯ 

เมืองพัทยา และอปท.อื่น

ที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีค าว่า “การ”ติดกันดูๆ 

ข้อสอบมักออกบอ่ย 
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 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการกระจายอ านาจให้แก่

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ หมายความถงึนายกฯด้วย 

มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ 

ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่ของตนและมีอ านาจออกกฎกระทรวง 

และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ให้ใชบ้ังคับได้ 

* น า ย ก ฯ /  ค ลั ง  / 

มหาดไทย/ 3 ต าแหน่งนี้ 

ห รื อ อ า จ ถ า ม เ ป็ น ชื่ อ

บุคคลแทน *จ าดีๆ ออก

บ่อย* 

หมวด 1 

คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

มาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” ประกอบด้วย  

(ทั้งหมด ..36....คน)  

ไม่นับเลขาฯ 

“การ” 2 ค า ติดกัน 

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น

ประธาน 

*(คนปัจจุบัน คือ ........................................................... .....)*อาจ

เปลี่ยนแปลง* 

**นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** (ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 

2562)** 

*(1 คน)* 

ถามต าแหน่งที่เป็น

ประธาน ถ้าตัวเลือกม ี2 

ค านี ้(นายกหรอืรอง

นายก) ต้องตอบตัวเลือก

นั้น เว้นแต่ไมม่ีให้เลือกถึง

จะเลือกนายกฯ*บางคร้ัง

ถามชื่อบุคคลที่เป็น

ประธานคนปัจจุบนั* ตอ้ง

หาข้อมลูไว ้เพราะ

เปลี่ยนแปลงไปตามยุค 

 (2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย // รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย // ปลัดกระทรวงการคลัง // 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ //ปลัดกระทรวงสาธารณสุข // เลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา // เลขาธกิาร ก.พ. //เลขาธกิารคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  / /ผู้อ านวยการส านัก

งบประมาณ //และอธบิดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น* 

 

*พระราชกฤษฎีกาแก้ไข

บทบัญญัติให้สอดคล้อง

กับการโอนอ านาจหน้าที่

ของส่วนราชการให้เป็นไป

ต า มพ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรม พ.ศ.  2545 พ.ศ. 

2545 
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*รมว. = มหาดไทย และคลัง = 2 คน 

* ปลัด = มหาดไทย,การคลัง,ศึกษาธิการ,สาธารณสุข = 4 คน 

*เลขาธิการ = กฤษฎีกา, ก.พ., เศรษฐกจิและสังคม, = 3 คน 

*ผูอ้ านวยการ = ส านักงบประมาณ = 1 คน 

*อธิบดี = กรมส่งเสรมิฯ = 1 คน 

**(รวม 11 คน)** 

มาตรา 37 

ในพระราชบัญญัติก าหนด

แผน แล ะ ขั้ น ต อ นก า ร

กระจายอ า น าจ ให้ แก่

อ ง ค์ ก ร ป กค รอ ง ส่ ว น

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้

แ ก้ ไ ข ค า ว่ า  “อ ธิ บ ดี

กรมการปกครอง” เป็น 

“อธิบดีกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น” 

(3) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนสิบสองคน ประกอบด้วย

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสองคน // ผู้บริหารเทศบาลสาม

คน // ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้าคน // และผู้บริหาร

กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเมืองพัทยาหรอืผู้บริหารองคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นรวมสองคน ทั้งนี้ โดยให้ผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการทีน่ายกรัฐมนตรีก าหนด 

**(รวม 12 คน)** 

ผู้บริหารอบจ. = 2 คน 

ผู้บริหารเทศบาล = 3 คน 

ผู้บริหารอบต. = 5 คน 

ผู้บริหารกรุงเทพฯ/เมือง

พัทยา/อปท.ที่มีกฎหมาย

จัดตั้ง = 2 คน 

**นายกก าหนด** 

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบสองคน ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้

ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการพัฒนา

ท้องถิ่น ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นในสาขา

รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ และด้านกฎหมาย ทั้งนี้ การสรร

หาผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรี

ก าหนด 

**(รวม 12 คน)** 

*ผูท้รงคุณวุฒิโดย

เช่ียวชาญ ราชการ

แผน่ดิน / พัฒนาท้องถิ่น / 

เศรษฐศาสตร์/ รัฐศาสตร์

หรอืรัฐประศาสนศาสตร์/ 

กฎหมาย  

*นายกรัฐมนตร ีก าหนด* 

ให้หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

  * ปัจจุบันชื่อ.........................................................(*อาจเปลี่ยนแปลง)  

ปัจจุบันคอื นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ

การกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น *(ข้อมูล ณ วันที่ 16 

เมษายน  2562 )* 

* * ปั จ จุ บั น เ ป ลี่ ย น ชื่ อ

ต าแหน่งเป็น ผู้อ านวยการ

ส านักงานคณะกรรมการ

การกระจายอ านาจให้แก่

อ ง ค์ ก ร ป กค รอ ง ส่ ว น

ท้องถิ่น** 
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 มาตรา 7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

 (1) สัญชาติไทย 

 (2) มีอายุไม่ต่ ากวา่สามสิบห้าปบีรบิูรณ ์

 (3) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือ

ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

 (4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

 (5) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น 

 (6) ไม่เป็นเจา้หน้าที่หรอืผู้มีต าแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง 

*สัญชาติไทย* 

ไม่มลีงท้ายโดยการเกิด 

มีอายุ 35 ปีบริบูรณ ์

มาตรา 8 กรรมการตามมาตรา 6 (3) พ้นจากต าแหน่งเมื่อลาออก โดย

ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการหรอืพ้นจากการเป็นผู้บรหิาร

ท้องถิ่น 

 

มาตรา 9 กรรมการตามมาตรา 6 (4 ) มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 

และอาจได้รับสรรหาเป็นกรรมการอีกได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

 ถา้กรรมการตามวรรคหนึ่งว่างลง ให้สรรหากรรมการแทน และ

ให้ผู้ซ่ึงได้รับสรรหาอยู่ในต าแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่ง

ตนแทน 

 ในระหว่างที่ยังมิได้สรรหากรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างตามวรรค

สอง และยังมีกรรมการเหลืออยู่เกินกึ่งหนึ่ง ให้กรรมการที่เหลืออยู่

ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 

*กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ** 

4 ปี อาจไดส้รรหา ไม่

เกินสองวาระตดิต่อกัน 

มาตรา 10 นอกจากการพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒพิ้นจากต าแหนง่ เมื่อ 

 (1) ตาย 

 (2) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ 

 (3) เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (4) เป็นคนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 

 (5) ขาดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 

 (6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

 

*ยื่นหนังสือลาออกต่อ

ประธานกรรมการ** 

มาตรา 11 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่

น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่ง 
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 ในการประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ทีป่ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่

เป็นประธานในที่ประชุม 

 การวนิิจฉัยชีข้าดให้ถือเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งให้มเีสียง

หนึ่งในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน็เสียงชี้ขาด 

มาตรา 12 ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แกอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและ

แผนปฏิบัติการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อ

รัฐสภา 

(2) ก าหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอ านาจและหน้าที่

ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

(3) ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

โดยค านึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

ระหว่างองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นส าคัญ 

(4) ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการ

ส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) ประสานการถ่ายโอนข้าราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ

พนักงานรัฐวิสาหกิจระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นกับคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นหรื อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการก าหนดอ านาจและหน้าที่

การจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน เงินงบประมาณที่ราชการ

ส่วนกลางโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการถ่ายโอนภารกิจ

ตาม (2) (3) และ (4) 

(6) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการกระจายอ านาจการอนุมัติหรือ

การอนุญาตตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องขออนุมัติหรือขออนุญาตไป

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยค านึงถึงความสะดวก รวดเร็วในการ

ให้บริการประชาชน และการก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆ 

เป็นส าคัญ 

*คณะกรรมการการ

กระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่ วน

ท้องถิ่น 
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(7) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร 

การงบประมาณและการรักษาวินัยทางการเงิน การคลังขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(8) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ออก

กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งที่จ าเป็นเพื่อ

ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต่อคณะรัฐมนตรี 

(9) เร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ 

ข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งที่จ าเป็นเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการ

กระจายอ านาจให้แกอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

*คณะรัฐมนตร*ี* 

 

(10) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรร

เพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจ

จากส่วนกลาง 

(11) พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอดุหนุนให้แกอ่งคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นตามความจ าเป็น 

(12) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีส่วนรว่มของประชาชนใน

ท้องถิ่น 

(13)เสนอความเหน็ต่อนายกรัฐมนตรเีพื่อพิจารณาสัง่การในกรณีที่ปรากฏ

ว่าส่วนราชการหรอืรัฐวสิาหกจิไม่ด าเนินการตามแผนการกระจายอ านาจ

ให้แกอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

(14) เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้แกอ่งคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต่อคณะรัฐมนตรอีย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(15) ออกประกาศก าหนดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

(16)ปฏิบัติการอื่นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอืน่ 

 ประกาศของคณะกรรมการตาม (15) เมื่อได้ประกาศในราชกจิจา

นุเบกษาแล้วใหใ้ช้บังคับได ้

*ภารกิจจากส่วนกลาง* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**คณะรัฐมนตรี อย่าง

น้อยปีละ 1 ปีครัง้* 

มาตรา 13 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการ

ใดๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

  ใ ห้ น า บทบัญญั ติ ม า ต ร า  11 ม า ใ ช้ บั ง คั บ กั บก า รป ระ ชุ ม ขอ ง

คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 

มาตรา 14 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมี

อ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
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รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งข้อมูลหรอืเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมา

เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ ในการนี้อาจเรียกบุคคลใดๆ มาชี้แจง

ด้วยก็ได ้

มาตรา 15 ให้มีส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดย

มีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) รับผดิชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 

(2) รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานของ

คณะกรรมการ 

(3) ร่วมมือและประสานงานกับราชการส่วนกลาง  ราชการส่วน

ภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เพื่อด าเนินการ

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย 

(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส านักงาน

คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หรอืตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

*ในส านักงานปลดัส านัก

ปลัดนายกรัฐมนตร*ี 

หมวด 2 

การก าหนดอ านาจและหนา้ทีใ่นการจัดระบบการบรกิารสาธารณะ 

มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมี

อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 

(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

(2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 

เทศบาล เมืองพัทยา 

อบต. 31 ข้อ 

 (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 

(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสรา้งอื่นๆ 

(5) การสาธารณูปการ 

(6) การส่งเสรมิ การฝึก และประกอบอาชีพ 

(7) การพาณิชย์ และการส่งเสรมิการลงทุน 

(8) การส่งเสรมิการท่องเที่ยว 

(9) การจัดการศึกษา 
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(10)การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติเด็ก สตร ีคนชรา 

และผู้ด้อยโอกาส 

(11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

(13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

(14) การส่งเสรมิกฬีา 

(15)การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน 

(16) ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยของบ้านเมือง 

(18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 

(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆา่สัตว์ 

(23)การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย และการอนามัย 

โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 

(24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(25) การผังเมือง 

(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 

(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

(28) การควบคุมอาคาร 

(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการ

ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่

คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 

มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมี

อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

อบจ. เพิ่มอีก 29 ข้อ 
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(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดท า

แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรกี าหนด 

(2) การสนับสนุนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

(4) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แกอ่งค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่น 

(5) การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

(6) การจัดการศึกษา 

(7) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน 

(8) การส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

(9) การส่งเสรมิการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

(10) การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 

(11) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

(12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 

(13) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 

(14) การส่งเสรมิการท่องเที่ยว 

(15) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการไม่ว่าจะ

ด าเนินการเองหรอืร่วมกับบุคคลอื่นหรอืจากสหการ 

(16) การสรา้งและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เช่ือมต่อระหว่างองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

(17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 

(18) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของ

ท้องถิ่น 

(19) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่อ 

(20)การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 

(21) การขนส่งมวลชนและการวศิวกรรมจราจร 

(22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(23) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
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24) จัดท ากิจการใดอันเป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขต และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันด าเนินการหรอืให้องค์การบรหิารส่วนจังหวัดจัดท า 

ทั้งนี ้ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 

(26)การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

หรอืองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

(27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 

และผู้ด้อยโอกาส 

(28) จัดท ากิจการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรอืกฎหมาย

อื่นก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

(29) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่

คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา 18 ให้กรุงเทพมหานครมอี านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบรกิาร

สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 

และมาตรา 17 

กทม. 16+17 

มาตรา 19 ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นอืน่ที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบพเิศษไมเ่ต็มพื้นทีจ่ังหวัด มี

อ านาจและหน้าทีใ่นการจัดระบบบรกิารสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของ

ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 

 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็น

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่จังหวัด มีอ านาจและ

หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน

ทอ้งถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 และมาตรา 17 

 

มาตรา 20 ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

อ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะอย่างเดียวกันหรือ

คล้ายคลึงกันให้คณะกรรมการมอี านาจก าหนดว่าองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่รับผิดชอบในส่วนใด 

 

คณะกรรม 

การการกระจายฯ มี

อ านาจก าหนด* 
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มาตรา 21 บรรดาอ านาจและหน้าที่ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของรัฐตาม

กฎหมายรัฐอาจมอบอ านาจและหน้าที่ให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น

ด าเนินการแทนได ้

 ในการด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ที่ระบุไว้ในมาตรา 16 

มาตรา 17 มาตรา 18 และมาตรา 19 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ

ร่วมมือกันด าเนินการหรืออาจร้องขอให้รัฐหรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่น แล้วแต่กรณ ีด าเนินการแทนได้ 

 

มาตรา 22 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนด าเนินการ

ตามอ านาจและหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

 

 หมวด 3 

การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากร 

มาตรา 23 เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายได้จากภาษีอากร 

ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ดังต่อไปนี้ 

(1) ภาษโีรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวา่ด้วยภาษโีรงเรอืนและทีด่ิน 

(2) ภาษบี ารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที ่

(3) ภาษปี้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 

(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับการจัดสรรตาม

มาตรา 24 (3) และมาตรา 25 (6) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลคา่เพิ่มที่จัดเก็บได้หักส่วน

ที่ต้องจ่ายคนืแล้ว โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอ้บัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึน้ในอัตราซึ่งเมื่อรวม

กับอัตราตามมาตรา 24 (4) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวล

รัษฎากร โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(6) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา และ

ค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตเทศบาลเมืองพัทยา และ

องค์การบริหารส่วนต าบล โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของ

อัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และให้ถือเป็นภาษีและค่าแสตมป์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

โดยเป็นหน้าที่ของ กรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ 

(7) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ภาษีรถตาม

กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 

(8) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
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(9) ภาษีเพือ่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแหง่ชาต ิ

(10) อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

การฆา่สัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

(11) อากรรังนกอีแอน่ตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอแีอ่น 

(12) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่หลังจากหักส่งเป็นรายได้ของรัฐในอัตราร้อยละสี่สิบ

แล้วดังต่อไปนี้ 

  (ก) องค์การบริหารส่วนต าบลหรอืเทศบาลที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตามประทานบัตร ให้

ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยี่สบิของเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จดัเก็บได้ภายในเขต 

 (ข) องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลอื่นที่อยู่ภายในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตาม

ประทานบัตร ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายใน

เขต 

 (ค) องค์การบรหิารส่วนต าบลและเทศบาลในจังหวัดอื่นให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบ

ของเงินคา่ภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขต 

(13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมหลังจากหักส่งเป็นรายได้ของรัฐใน

อัตราร้อยละสี่สิบแล้ว ดังต่อไปนี้ 

   (ก) องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตามสัมปทาน ให้ได้รับ

การจัดสรรในอัตราร้อยละยี่สบิของเงินคา่ภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขต 

    (ข) องค์การบริหารส่วนต าบลหรอืเทศบาลอื่นทีอ่ยูภ่ายในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพืน้ที่ตาม

สัมปทาน ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินคา่ภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเกบ็ได้ภายใน

เขต 

    (ค) องค์การบรหิารส่วนต าบลและเทศบาลในจังหวัดอื่น ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละ

สิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขต 

(14) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ภายใน

เขต ทั้งนี ้ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 

(15) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามอัตราและ

วิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

(16)  ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของ

คา่ธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 (ก) คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 

 (ข) คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตเล่นการพนนัตามกฎหมายวา่ด้วยการพนัน 

(17) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้เทศบาล 

เมืองพัทยา และองค์การบรหิารส่วนต าบลเป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการภายในเขตท้องถิ่นนั้นๆ และให้
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ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ในกรณีกฎหมายก าหนดให้เทศบาลเป็นผู้

จัดเก็บคา่ธรรมเนียม คา่ใบอนุญาต และค่าปรับ ให้น ารายได้มาแบ่งให้แกอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบล

ที่อยู่ภายในเขตจังหวัดตามที่คณะกรรมการก าหนด 

(18) ค่าใช้น้ าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามสัดส่วนที่คณะกรรมการ

ก าหนด 

(19) คา่ธรรมเนียมใดๆ ที่เรยีกเก็บจากผูใ้ช้หรอืได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่จัดให้มีขึ้น 

(20) รายได้อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

มาตรา 24 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้จากภาษีอากรค่าธรรมเนียมและเงิน

รายได้ ดังต่อไปนี้ 

 (1) ภาษีบ ารุงองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับน้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซล

และน้ ามันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ซึ่งเก็บจากการค้าในเขต

จังหวัด โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์ส าหรับน้ ามันและกิโลกรัมละ

ไม่เกินสิบสตางค์ส าหรับก๊าซปโิตรเลียม 

 (2) ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดส าหรับยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตจังหวัดโดยออก

ข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์ 

 (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตาม

มาตรา 23 (4) และมาตรา 25 (6) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลคา่เพิ่มที่จัดเก็บได้หักส่วน

ที่ต้องจ่ายคนืแล้ว โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

 (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราซึ่งเมื่อ

รวมกับอัตราตามมาตรา 23 (5) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีท่ีจัดเก็บตามประมวล

รัษฎากร โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บ 

(5) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ภาษีรถตามกฎหมาย

ว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 

(6) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

(7) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น 

(8)ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบของ

คา่ภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขตขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดนั้น 

 (9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละ

ยี่สบิของคา่ภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขตขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดนั้น 

(10) คา่ธรรมเนียมบ ารุงองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดโดยออกข้อบัญญัติเรยีกเก็บจากผู้พักในโรงแรม

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
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(11) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการภายในเขตองค์การบรหิารส่วนจังหวัดนั้นและให้ตก

เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(12) ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่องค์การ

บรหิารส่วนจังหวัดจัดให้มีขึ้น 

(13) รายได้อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

มาตรา 25 กรุงเทพมหานครอาจมีรายได้จากภาษีอากร คา่ธรรมเนียม และเงินรายได้ดังต่อไปนี้ 

 (1) ภาษีโรงเรอืนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 

 (2) ภาษีบ ารงุท้องทีต่ามกฎหมายวา่ด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ 

 (3) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 

 (4) ภาษีบ ารุงกรุงเทพมหานครส าหรับน้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่

คล้ายกัน กา๊ซปิโตรเลียมที่ใชเ้ป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์ส าหรับน้ ามัน//และไม่เกนิกิโลกรมัละ

สิบสตางค์ส าหรับก๊าซปโิตรเลียม 

(5) ภาษีบ ารุงกรุงเทพมหานครส าหรับยาสูบซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออก

ข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์ 

(6) ภาษมีูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรร ในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอตัราตาม

มาตรา 23 (4) และมาตรา 24 (3) แล้วไม่เกนิร้อยละสามสิบของภาษมีูลคา่เพิ่มที่จดัเก็บได้หักส่วน

ที่ต้องจ่ายคนืแล้ว โดยเป็นหนา้ที่ของกรมสรรพากรที่จะจดัเก็บ 

(7) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกิน

ร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะ

จัดเก็บ 

(8) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยรา และ

ค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออก

ข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ 

และให้ถือเป็นภาษีและค่าแสตมป์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นโดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพสามิตที่

จะจัดเก็บ 

(9) ภาษีเพือ่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

(10) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงนิเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ภาษีรถตามกฎหมาย

ว่าด้วยการขนส่งทางบก และคา่ธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 

(11) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนนั 
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(12) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ที่จดัเก็บภายในเขตของกรุงเทพมหานคร ในอัตรา

ร้อยละสี่สิบของคา่ภาคหลวงแร่ที่กรมทรัพยากรธรณจีัดเก็บได้จริง 

(13)  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิ โตรเลียมที่จัด เก็บภายในเขตของ

กรุงเทพมหานคร ในอัตราร้อยละสี่สิบของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บได้

จรงิ 

(14) อากรการฆ่าสัตว์ และผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

การฆา่สัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

(15) ค่าธรรมเนียมบ ารุงกรุงเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัติเรียกเก็บจากผู้พักในโรงแรมตาม

กฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

(16) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามอัตราและ

วิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

(17) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ตาม

ประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 

(18) ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของ

คา่ธรรมเนียมที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

  (ก) คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 

  (ข) คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายวา่ด้วยการพนนั 

(19) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้

กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการภายในเขตของกรุงเทพมหานคร และให้ตกเป็นรายได้

ของกรุงเทพมหานคร 

(20) ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ เรียกเก็บจากผู้ ใ ช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่

กรุงเทพมหานครจัดให้มีขึ้น 

(21) รายได้อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นของกรุงเทพมหานคร 

มาตรา 26 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นองค์กรปกครองรูปแบบ

พิเศษไม่เต็มพื้นที่จังหวัด มีรายได้จากภาษีอากร คา่ธรรมเนียม และเงินรายได้อื่นตามมาตรา 23 

 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นองค์กรปกครองรูปแบบ

พิเศษเต็มพื้นที่จังหวัด มีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้อื่นตามมาตรา 23 

และมาตรา 24 

 

มาตรา 27 ภาษีและอากรประเภทอื่นนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 23 มาตรา 24มาตรา 25 

และมาตรา 26 อาจก าหนดให้เป็นภาษีและอากรร่วมกันระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น หรืออาจก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเพิ่มได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
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ถา่ยโอนภาระหน้าที่และงบประมาณจากราชการส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ 

ตามแผนการกระจายอ านาจให้แกอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรตามวรรคหนึ่งในแต่ละปี ให้คณะกรรมการพิจารณา

ก าหนดโดยค านึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นส าคัญ 

มาตรา 28 องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นอาจมีรายรับดังตอ่ไปนี ้

(1) รายได้จากทรัพย์สินขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) รายได้จากสาธารณูปโภค 

(3) รายได้จากการพาณิชย์และการท ากิจการ ไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่น หรือ

จากสหการ 

(4)ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ ค่าตอบแทน หรือรายได้อื่นใดตามที่มี

กฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นรายได้ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)คา่บริการ 

(6) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ หรอืองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

(7) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องคก์ารต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหว่างประเทศ 

(8) รายได้จากการจ าหน่ายพันธบัตร 

(9) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องคก์าร หรอืนิติบุคคลต่างๆ 

(10) เงินกู้จากต่างประเทศ องคก์ารต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหว่างประเทศ 

 (11) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 

 (12) เงินช่วยเหลือหรอืเงินคา่ตอบแทน 

 (13) รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดนิ หรอืรายได้จากทรัพย์สินของรัฐวิสาหกจิที่ด าเนินการเพื่อ

มุ่งหาก าไรในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(14) รายได้จากคา่ธรรมเนียมพิเศษ 

 การออกพันธบัตรตาม (8) การกู้เงินจากองค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ ตาม(9) การกูเ้งินตาม (10) 

และรายได้ตาม (13) ให้ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

14 ข้อ 

มาตรา 29 การก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรายได้ตามหมวดนี้ ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราการจัดสรร การน าส่งเงินรายได้และการได้รับเงินรายได้ส าหรับ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ในกรณีที่การก าหนดรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องใดมีกฎหมายอื่น

บัญญัติไว้และเป็นการก าหนดรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องเดียวกับที่บัญญัติไว้

แล้วในบทบัญญัติเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหมวดนี้ ให้ใช้บทบัญญัติ

ตามหมวดนี้บังคับแทนบทบัญญัติของกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ถ้าการก าหนดรายได้ในเรื่องใดมี
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กฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราการจัดสรร การน าส่งเงินรายได้และการได้รับ

เงินรายได้ใช้บังคับอยู่แล้ว ให้ใช้บังคับตามกฎหมายเช่นว่านั้นไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการประกาศ

ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าการก าหนดรายได้ในเรื่องใดยังไม่มีกฎหมายเช่นว่านั้น ให้

การก าหนดรายได้ตามบทบัญญัติในหมวดนี้มีผลใช้บังคับเมื่อมีประกาศของคณะกรรมการตาม

วรรคหนึ่ง 

 องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจะมอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ หรอืองคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นอืน่ จดัเก็บภาษีอากร คา่ธรรมเนียม คา่ใบอนุญาต คา่ตอบแทน หรอืรายไดอ้ื่นใด เพื่อ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้โดยให้คิดคา่ใช้จา่ยได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ

อัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

หมวด 4 

แผนการกระจายอ านาจให้แกอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา 30 แผนการกระจายอ านาจให้แกอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการดังนี้ 

 (1) ให้ด าเนินการถ่ายโอนภารกจิการให้บริการสาธารณะที่รัฐด าเนินการอยู่ในวันที่ พระราชบัญญัติ

นีใ้ช้บังคับแก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา ดังนี้ 

    (ก) ภารกิจที่เป็นการด าเนินการซ้ าซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืภารกิจ

ที่รัฐจัดให้บริการในเขตขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่ปี 

   (ข) ภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทบถึงองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่ปี 

  (ค) ภารกิจที่เป็นการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน

สี่ป ี

 (2) ก าหนดขอบเขตความรับผดิชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐและขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองตามอ านาจและหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัตินี้ให้ชัดเจน โดยในระยะแรกอาจก าหนดภารกิจขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้

แตกต่างกันได้ โดยให้เป็นไปตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่งต้อง

พิจารณาจากรายได้และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจ านวนประชากร 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ตลอดจนคุณภาพในการให้บริการที่ประชาชนจะได้รับ ทั้งนี้ ต้องไม่

เกินระยะเวลาสิบปี 

(3) ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ให้รัฐท าหน้าที่ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือการ

ด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

(4) ก าหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ

ประเภทอย่างเหมาะสม โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า และโดยมี

จุดมุ่งหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของ

รัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า โดยการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และค านึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย 

     การเพิ่มสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลตามวรรค

หนึ่งให้เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ

ด าเนินกิจการบริการสาธารณะได้ด้วยตนเอง และให้เป็นไปตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถ่ายโอนเพิ่มขึ้นภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป แต่ไม่ว่ากรณี

จะเป็นประการใดเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าเงินอุดหนุนที่องคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 (5) การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในส่วนที่เกี่ยวกับการบรกิารสาธารณะใน

เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามความจ าเป็นและความ

ต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

 [ความในมาตรา 30 (4) ถูกยกเลิกและให้ใชค้วามใหม่แทน โดยพระราชบัญญัติก าหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549] 

* ร้ อ ย ล ะ 

25 

* ร้ อ ย ล ะ 

35 

 

 

 

 

มาตรา 31 ในการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้ามี

กฎหมายใดบัญญัติไว้ในลักษณะที่เป็นผลท าให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจด าเนินการตาม

อ านาจและหน้าที่ได้ด้วยตนเอง หรือมีลักษณะเป็นการซ้ าซ้อนกับการปฏิบัติหน้าที่ในการ

ให้บริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นด้วยกัน และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้มีการแก้ไขกฎหมายนั้น ให้

คณะกรรมการรายงานต่อรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการให้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวต่อไป 

 

 

มาตรา 32 ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อก าหนดขั้นตอนการกระจาย

อ านาจตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยต้องมี

สาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

 (1) ก าหนดรายละเอียดของอ านาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบจะต้องกระท า โดยในกรณีใดเป็นอ านาจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินการของรัฐหรอืระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ให้ก าหนดแนวทางวิธีปฏิบัติเพื่อ

ประสานการด าเนินการให้เกดิประโยชน์แกส่่วนรวม 

(2) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการในการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรให้เพียงพอแก่

การด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ที่ก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ทั้งนี ้โดยต้องค านึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐในการให้บริการสาธารณะเป็นส่วนรวมด้วย 
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 (3) รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอให้แก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมายที่จ าเป็นเพื่อด าเนินการตาม

แผนการกระจายอ านาจให้แกอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (4) จัดระบบการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดนโยบายและ

มาตรการการกระจายบุคลากรจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปสู่ส่วน

ท้องถิ่น โดยการสร้างระบบการถ่ายเทก าลังคนสู่ท้องถิ่น และสร้างระบบความก้าวหน้าสาย

อาชีพท่ีเหมาะสม 

 แผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งต้องก าหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติ และก าหนดหน่วยงานที่

มีหน้าที่รับผิดชอบ รวมทั้งระยะเวลาในการด าเนินการให้ชัดเจนด้วย 

 

มาตรา 33 เมื่อคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามมาตรา 32  แล้ว ให้เสนอ

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ แล้วรายงานต่อรัฐสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้

บังคับต่อไป 

 แผนปฏิบัติการที่ประกาศใช้บังคับตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่

เกี่ยวข้องต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการนั้น 

 ในกรณีที่สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่แผนปฏิบัติการใช้บังคับคณะกรรมการ

อาจด าเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสภาพการณน์ั้นได้ 

 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและรายงานให้

คณะรัฐมนตรีทราบทุกปี ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคไม่อาจด าเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ให้

คณะกรรมการรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไขด้วย 

 

มาตรา 34 ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการก าหนดอ านาจและหน้าที่และการจัดสรร

รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายหลังที่ได้ด าเนินการตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว โดยต้องพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกินห้าปีนับ

แต่วันที่มีการก าหนดอ านาจและหน้าที่หรอืวันที่มีการจัดสรรรายได้ ทั้งนี ้จะต้องพิจารณาถึงความ

เหมาะสมของการก าหนดอ านาจและหน้าที่และการจัดสรรรายได้ เพื่อกระจายอ านาจเพิ่มขึ้น

ให้แกอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

*ไม่เกิน 5 

ปี 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา 35 ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการจัดท าแผนตามมาตรา 30 และแผนปฏิบัติการตาม

มาตรา 32 ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กรรมการเร่ิมปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา 36 ในวาระเริ่มแรก ใหน้ายกรัฐมนตรีจัดให้มีการเลือกผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น

และสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 6 ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ 
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มาตรา 37 ในวาระเริ่มแรก เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ นายกรัฐมนตรอีาจมีค าสั่งให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องด าเนินการเพื่อ

ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ตามท่ีเห็นสมควร 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 

นายกรัฐมนตรี 

*ฉบับแรก 

 หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 284 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้มีกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอ านาจเพื่อพัฒนาการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยมี

สาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะและการ

จัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีคณะกรรมการซึ่ง

ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

ผู้ทรงคุณวุฒิ มจี านวนฝ่ายละเท่ากันเพื่อท าหน้าที่ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

*พระราชกฤษฎีกาแกไ้ขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 

 มาตรา 37 ในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้แก้ไขค าว่า “อธิบดีกรมการปกครอง” เป็น “อธิบดีกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น” 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจ

ใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติ

ดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่ง

ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่างๆ ให้

สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏใน

พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้

สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไป

คน้หาในกฎหมายโอนอ านาจหน้าที่วา่ตามกฎหมายใด  

 

 ได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรอืผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงาน

ใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้

ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพิ่ม

ผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมา
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เป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแกไ้ขให้ตรงตาม

พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119/ตอนที่ 102ก/หน้า 66/8 ตุลาคม 2554) 

*พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124/ตอนที่ 2 ก/หน้า 1/8 มกราคม 2550) 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การปฏิบัติตามแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ไม่

อาจด าเนินการได้ตามก าหนดระยะเวลา ท าให้การก าหนดสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นตามมาตรา 30 (4) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการถ่ายโอนภารกิจ 

สมควรแกไ้ขเพิ่มเติมการก าหนดสัดส่วนรายได้ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามสภาพ

ข้อเท็จจริงนั้น และยังคงเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้

ได้รับไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้าไว้เช่นเดิม จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

พระราชบัญญัติ 

ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ 

ให้แกอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2549 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว ้ณ วันที ่29 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

เป็นปีที่ 61 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ใหป้ระกาศ

ว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้แกอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้  (**จ าไว้ดีๆ ข้อสอบเคยออก**) 

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรยีกว่า “พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้แกอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549” 

มาตรา 2[1]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 
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มาตรา 3  ให้ยกเลิกความใน (4) ของมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้แกอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และให้ใชค้วามต่อไปนีแ้ทน 

               “(4) ก าหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ

ประเภทอย่างเหมาะสม โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมี

รายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธขิองรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สบิห้า และโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อย

กว่าร้อยละสามสิบห้า โดยการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น และค านึงถึง

รายได้ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย 

               การเพิ่มสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลตามวรรค

หนึ่งให้เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนิน

กิจการบริการสาธารณะได้ด้วยตนเอง และให้เป็นไปตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ถ่ายโอนเพิ่มขึน้ภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด

เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ

จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549” 

  

  
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ ์ จุลานนท ์

นายกรัฐมนตร ี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่การปฏิบัติตามแผนและขั้นตอนการ

กระจายอ านาจในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ไม่อาจด าเนินการได้

ตามก าหนดระยะเวลา ท าให้การก าหนดสัดส่วนรายได้ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 30 (4) 

แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542 ไม่สอดคล้องกับขอ้เท็จจริงในการถ่ายโอนภารกิจ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมการก าหนดสัดส่วนรายได้ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามสภาพข้อเท็จจริงนั้น และยังคงเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วน

รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้าไว้เช่นเดิม  จึงจ าเป็นต้อง

ตราพระราชบัญญัตินี้ 

  
[1] ราชกิจจานุเบกษา เลม่ 124/ตอนที ่2 ก/หนา้ 1/8 มกราคม 2550   

***ดังนั้นมีผลใช้บังคับวนัที่ 9 มกราคม 2550*** 
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พระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว ้ณ วันที ่๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบนั 

******************************************** 

ชุด เตรียมสอบทอ้งถิ่นป ี2562 

จะเป็นกฎหมายฉบับสมบูรณ์ แต่ผมสรุปให้ระหว่างคณะกรรมการต่างๆ  

ถ้าอ่านมาตรา ฉบับเต็มไม่เข้าใจ  

ก็ลองอ่านตวัผมสรุปคั่นกลางของแต่ละมาตราครับผม 

โดยประพนัธ ์เวารัมย์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

**************** 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๒” 

มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ให้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

* รก.๒๕๔๒/๑๒๐ก/๑/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒  (มีผลใช้บังคับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542) 

 มี 7 หมวด  43 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล 

 หมวด 1 การบรหิารงานบุคคลในองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

 หมวด 2 การบรหิารงานบุคคลในเทศบาล 

 หมวด 3 การบรหิารงานบุคคลในองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

 หมวด 4 การบรหิารงานบุคคลในกรุงเทพมหานคร 

 หมวด 5 การบรหิารงานบุคคลในเมืองพัทยา 

 หมวด 6 การบรหิารงานบุคคลในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

 หมวด 7 คณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

 บทเฉพาะกาล 

 

 

 

283



 

 

 
 
 

ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การ

บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย

จัดตั้ง 

 “พนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาล 

พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการหรือพนักงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดย

ได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือจากเงิน

งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นน ามาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 มาตรา ๔ ใหร้ัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด ๑ การบรหิารงานบุคคลในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัด 

 มาตรา ๕ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง ให้มีคณะกรรมการข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

 (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 

 (๒) หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดจ านวนสามคนจากส่วนราชการในจังหวัดนั้น ซึ่งผู้ว่า

ราชการจังหวัดประกาศก าหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการ

บริหารงานบุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการก าหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็

ได้ 

 (๓) ผู้แทนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดจ านวนสี่คน ประกอบด้วย นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน ปลัด

องค์การบรหิารส่วนจังหวัด และผู้แทนข้าราชการองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดซึ่งคัดเลือกกันเองจ านวนหนึ่ง

คน 

 (๔)ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการ

บริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้าน

อื่นที่จะเป็นประโยชน์แกก่ารบรหิารงานบุคคลขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

 การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒)เสนอรายชื่อบุคคล

จ านวนหกคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจ านวนหกคนและให้บุคคลทั้งสิบสองคนดังกล่าว

ประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือสี่คน 

 วิธีการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดก าหนด 
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 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่ด าเนินการจัดให้มีการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัด 

 ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบรหิารส่วน

จังหวัด 

 มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

 (๑) มีสัญชาติไทย 

 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีบรบิูรณ์ 

 (๓) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรอืเงินเดือนประจ า 

 (๔) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๕)ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

 (๖)ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น 

 (๗)ไม่เป็นเจา้หน้าที่หรอืผู้มีต าแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง 

 บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขต

จังหวัดนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ 

 มาตรา ๗ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ 

 ถา้กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดหรอืกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวา่งลง

ให้ด าเนินการคัดเลือกกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างโดยเร็ว ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในมาตรา ๕ และให้

กรรมการซึ่งได้รับการคัดเลือกมีวาระอยู่ในต าแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน 

 ในระหว่างที่ยังมิได้คัดเลือกกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างตามวรรคสองและยังมีกรรมการเหลืออยู่

เกินกึ่งหนึ่ง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 

 มาตรา ๘ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่งกอ่นวาระ

เมื่อลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ หรอืพ้นจากการเป็นข้าราชการองคก์ารบรหิารส่วน

จังหวัดขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดนั้น 

 มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ 

 (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (๔) เป็นคนไรค้วามสามารถหรือเสมือนไรค้วามสามารถ 

 (๕) ขาดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖ 

 (๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
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 มาตรา ๑๐การประชุมของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีกรรมการ 

มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมในการประชุม ถา้ประธานไม่

อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่

ประชุม 

 ในการประชุม ถา้มีการพจิารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ กรรมการผูน้ั้นไม่มีสิทธิเข้า

ประชุม 

 การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนน

เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

 มาตรา ๑๑ คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

เพื่อด าเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการข้าราชการองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดมอบหมายได้ 

 มาตรา ๑๒ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ

คณะอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจังหวัด

ก าหนด 

 การก าหนดค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องค านึงถึงปริมาณงาน รายได้และรายจ่ายขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง และสามารถปรับลดหรือเพิ่มขึ้นได้ตามความเหมาะสมของปริมาณงานและ

สภาพทางการเงินขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดด้วย 

 มาตรา ๑๓ คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ก าหนด

หลักเกณฑ์และด าเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดนั้นในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 (๑) ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่มีความจ าเป็นเฉพาะส าหรับข้าราชการองค์การ

บรหิารส่วนจังหวัดนั้น 

 (๒) ก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่ง อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ

แทนอื่น ส าหรับขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

 (๓) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับ

โอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การ

อุทธรณ ์และการร้องทุกข์ 

 (๔) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัด 

 (๕) ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะน าและชี้แจง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ข้าราชการองค์การ

บรหิารส่วนจังหวัด 

 การด าเนินการตาม (๑) ถึง (๕) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการ

องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

 มาตรา ๑๔ การก าหนดหลักเกณฑ์และการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 

๑๓ ให้คณะกรรมการข้าราชการองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดมีอ านาจก าหนดให้สอดคล้องกับความต้องการ
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และความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนั้น แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานทั่วไปที่

คณะกรรมการกลางข้าราชการองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดก าหนดตามมาตรา ๑๗ 

 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ก าหนดตามมาตรา ๑๓ ให้ประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น และจัดส่ง

ส าเนาให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดทราบ 

 มาตรา ๑๕ การออกค าสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอนการรับโอน การเลื่อน

ระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และ

การร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดก าหนด แต่ส าหรับการ

ออกค าสั่งแต่งตั้ง และการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดกอ่น 

 อ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอาจมอบหมายให้ผูบ้ังคับบัญชาข้าราชการในต าแหน่งใดขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดแห่งนั้น เป็น

ผู้ใช้อ านาจแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการ

องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดก าหนด 

สรุปประเด็น  (หากไม่เข้าใจที่สรุป ลองขึ้นไปอ่าน มาตราฉบับเต็มด้านบนครับ) 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่งให้มี “คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัด   1 คณะ >>>จ านวน 12 คน  (ตามมาตรา 5) 

(1) 

 

(2) 

(3 

 

 

 

 

 

 ประธาน >> ผู้วา่ราชการจังหวัด 

 กรรมการ 

 หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด จ านวน 3 คน  (ผู้วา่ฯประกาศก าหนดส่วนราชการ) 

 ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 4 คน  ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดให้มีการ

คัดเลือก ประกอบด้วย 

 (1) นายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

 (2) สมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

 (3) ปลัดองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

 (4) ผู้แทนข้าราชการองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดซึ่งคัดเลือกกันเอง 

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 คน วาระ 4 ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมี

ความรูค้วามเช่ียวชาญด้านต่างๆ 

 (1) ด้านการบรหิารงานท้องถิ่น 

 (2) ด้านการบรหิารงานบุคคล 

 (3) ด้านระบบราชการ 
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 (4) ด้านการบรหิารและการจัดการ 

 (5) ด้านอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์แกก่ารบรหิารงานบุคคล 

 โดยผู้ทรงคุณวุฒิตาม (4) ให้กรรมการตาม (1) และ(2) เสนอรายชื่อบุคคลจ านวน 6 คนและ

กรรมการตาม(3) เสนอรายชื่อจ านวน 6 คน และให้บุคคลทั้ง 12 คน ดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือก

กันเองให้เหลือ 4 คน 

 วิธีการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒใิห้ไปตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดก าหนด 

  ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การ

บรหิารส่วนจังหวัด 

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี ้(มาตรา 6) 

 (1) มีสัญชาติไทย 

 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 40 ปีบริบูรณ ์

 (3) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรอืเงินเดือนประจ า 

 (4) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (5)ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

 (6)ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น 

 (7)ไม่เป็นเจา้หน้าที่หรอืผู้มีต าแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง 

บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ใน

เขตจังหวัดนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ 

  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่ด าเนินการจัดให้มีการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  กรรมการซึ่ง เป็นผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้    

(มาตรา 7) 

  กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ

(1) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ  

(2) พ้นจากการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดนั้น  

(มาตรา 8) 

  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
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(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ (ผู้ว่าฯ) 

(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไรค้วามสามารถ 

(๕) ขาดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖ 

(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

(มาตรา 9) 

  

  การประชุมของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมี

กรรมการ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์

ประชุมในการประชุม ถา้ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้

ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

 ในการประชุม ถา้มีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ กรรมการผู้

นั้นไม่มีสิทธเิข้าประชุม 

 การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก

เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

(มาตรา 10) 

  คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

เพื่อด าเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มอบหมายได้ 

(มาตรา 11) 

  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวั ดและ

คณะอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดก าหนด   

 การก าหนดคา่ตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องค านึงถึงปรมิาณงาน รายได้และรายจ่าย

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง และสามารถปรับลดหรือเพิ่มขึ้นได้ตาม

ความเหมาะสมของปริมาณงานและสภาพทางการเงินขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดด้วย 

(มาตรา 12) 

 คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ก าหนด

หลักเกณฑ์และด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนั้นในเรื่องดังต่อไปนี้ 
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(1)ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่มีความจ าเป็นเฉพาะส าหรับข้าราชการ

องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดนั้น 

(2)ก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่ง อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ

ประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

(3) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งการย้าย การ

โอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทาง

วินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 

(4) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด 

(5) ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะน าและชี้แจง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ข้าราชการ

องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

การด าเนินการตาม (1) ถึง (5) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลาง

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   (มาตรา 13) 

 การก าหนดหลักเกณฑ์และการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 13 ให้

คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจก าหนดให้สอดคล้องกับ

ความต้องการและความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนั้น  แต่ต้องอยู่

ภายใต้กรอบมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ก าหนดตามมาตรา 17 

 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดก าหนดตามมาตรา 13 ให้ประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนั้น และจัดส่งส าเนาให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดทราบ (มาตรา 14) 

 การออกค าสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอนการรับโอน การเลื่อนระดับ 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การ

อุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นอ านาจของ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดก าหนด แต่ส าหรับการออกค าสั่งแต่งตั้ง และการให้ข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน 

   อ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอาจมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาข้าราชการในต าแหน่งใดขององค์การ
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บรหิารส่วนจังหวัดแห่งนั้น เป็นผู้ใช้อ านาจแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ท้ังนี้ 

ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด 

(มาตรา 15) 

 

มาตรา ๑๖ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

แต่ละแห่งเป็นไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน ให้มีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

 (๑)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่ งได้รับ

มอบหมาย เป็นประธาน 

 (๒)ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้อ านวยการส านัก

งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชกีลาง และอธิบดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น* 

 (๓)ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดจ านวนสามคน และปลัดองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดจ านวนสามคน 

 (๔)ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูค้วามเช่ียวชาญในด้านการบรหิาร

งานท้องถิ่น ด้านการบรหิารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบรหิารและการจัดการหรอืด้านอื่น ที่จะ

เป็นประโยชน์แกก่ารบรหิารงานบุคคลขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

 การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒)เสนอรายชื่อบุคคล

จ านวนเก้าคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจ านวนเกา้คนและให้บุคคลทั้งสิบแปดคนดังกล่าว

ประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือหกคน 

 วิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ด าเนินการจัดให้มีการคัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดหรอืปลัดองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณ ีเป็นผู้แทนองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

 ให้อธิบดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น* แต่งตั้งข้าราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คนหนึ่งซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอธิบดีเป็นเลขานุการคณะกรรมการกลางข้าราชการองคก์ารบรหิาร

ส่วนจังหวัด 

 กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งคัดเลือกจากปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ และให้น าความใน

มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้น าความใน

มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๗ คณะกรรมการกลางข้าราชการองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
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 (๑)ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ วรรคสาม 

 (๒)ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับข้าราชการ

องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

 (๓)ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง (๔) ก าหนด

มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจา่ยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 

 (๕)ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การ

ย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 (๖) ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย 

 (๗) ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการให้ออกจากราชการ 

 (๘)ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับสิทธิการอุทธรณ ์การพจิารณาอุทธรณแ์ละการร้องทุกข์ 

 (๙) ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน

องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

 (๑๐) ให้ขอ้คิดเห็นหรอืให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการข้าราชการองคก์ารบรหิาร

ส่วนจังหวัด 

 (๑๑) ก ากับดูแล แนะน าและชี้แจง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัด 

 (๑๒)ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการกลางข้าราชการองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพในการบริ

หารงานขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดเป็นส่วนรวม การก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการโอนหรอืการ

รับโอนตามวรรคหนึ่ง (๕) คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องก าหนด

หลักเกณฑ์ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่งมีโอกาสโอนไปปฏิบัติหน้าที่ในระหว่าง

องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดด้วยกันได้ 

 มาตรา ๑๘ การก าหนดมาตรฐานทั่วไปตามมาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการ

องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดก าหนดให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอ านาจหน้าที่ขององคก์ารบรหิาร

ส่วนจังหวัด แต่จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐาน

การบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก าหนดตามมาตรา ๓๓ (๑) 

 มาตรา ๑๙ เมื่อคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ก าหนดมาตรฐาน

ทั่วไปแล้ว ให้ใช้เป็นหลักเกณฑ์กลางส าหรับคณะกรรมการข้าราชการองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง

น าไปก าหนดหลักเกณฑ์การบรหิารงานบุคคลตามมาตรา ๑๓ 
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 ในกรณีที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งใดก าหนดหลักเกณฑ์การ

บริหารงานบุคคลหรือมีมติใดๆ ขัดแย้งกับมาตรฐานทั่วไป ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแจ้งให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนั้นด าเนินการแก้ไขให้

ถูกต้อง ถ้าคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ด าเนินการแก้ไขภายในเวลาอันสมควร

หรือการด าเนินการของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเกิดความเสียหายอย่าง

ร้ายแรง ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจสั่งระงับการใช้หลักเกณฑ์

การบรหิารงานบุคคลหรอืเพิกถอนมตินั้นได้ 

 มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าบัญชีอัตรา

เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในแต่ละระดับให้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน 

 มาตรา ๒๑ ค่าตอบแทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ

คณะอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 มาตรา ๒๒ให้น าบทบัญญัติในหมวดนี้มาใช้บังคับกับการบริหารงานบุคคลส าหรับลูกจ้างของ

องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี ้โดยให้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปหลักเกณฑ์หรอืวิธีปฏิบัติ ให้

เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของลูกจา้งในองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

มาตรา 16 ให้มีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ) จ านวน 1 คณะ 

ทั้งหมด 18 คน 

ประธาน รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยหรอืรัฐมนตรมีนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ซึ่งได้รับมอบหมาย 

กรรมการ ประกอบด้วย 

 (1) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 (2) เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เลขาธิการ ก.พ.) 

 (3) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

 (4) อธิบดีกรมบัญชกีลาง 

 (5) อธิบดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

 

  กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 6 คน วาระ 4 ปี และอาจได้รับ

คัดเลือกอีกได้ 

  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ด าเนินการจัดคัดเลือกจาก 

     (1) นายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด  จ านวน 3 คน 

     (2)  ปลัดองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด   จ านวน 3 คน 
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  กรรมการผู้ทรงคุณ จ านวน 6 คน  วาระ 4 ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ ซึ่งมีความ

เช่ียวชาญต่างๆ ดังนี้ 

 (1) ด้านการบรหิารงานท้องถิ่น 

 (2) ด้านบรหิารงานบุคคล 

 (3) ด้านระบบราชการ 

 (4) ดา้นการบรหิารและการจัดการ 

 (5) ด้านอื่น ที่จะเป็นประโยชน์แกก่ารบรหิารงานบุคคลขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

 

  กรรมการผู้ทรงคุณ จ านวน 6 คน  วาระ 4 ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ ซึ่งมีความ

เช่ียวชาญต่างๆ ดังนี้ 

 (1) ด้านการบรหิารงานท้องถิ่น 

 (2) ด้านบรหิารงานบุคคล 

 (3) ด้านระบบราชการ 

 (4) ดา้นการบรหิารและการจัดการ 

 (5) ด้านอื่น ที่จะเป็นประโยชน์แกก่ารบรหิารงานบุคคลขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

 

  วิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขที่ “คณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น” ก าหนด 

 

  ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่งตั้งข้าราชการในกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่ นหนึ่ ง คน ซึ่ งด ารงต าแหน่ งไม่ต่ ากว่ารองอธิบดี เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการกลางข้าราชการองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

  ปัจจุบัน คอื นายสันติธร  ยิ้มละมัย รองอธบิดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

  ตามค าสั่ งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ น  597/2561 เรื่อง แต่งตั้ง เลขานุการ

คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาล และเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 

ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

 

คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

คณะกรรมการโดยต าแหน่ง ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจงัหวัด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

6 คน 6 คน 6 คน 

รวม 18 คน 
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 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) 

(1) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการ อบจ. และผู้ทรงคุณวุฒิ 

(2) ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 

(3) ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง 

(4)  ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดอืนและวิธกีารจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ 

(5) ก าหนดมาตรฐานการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้งการย้ายการโอนการรับโอนการเลื่อน

ระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดอืน 

(6) ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัย 

(7) ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการให้ออกจากราชการ 

(8) ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับสิทธกิารอุทธรณ์การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

(9)  ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหาร 

(10) ให้ข้อคิดเห็นหรือให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด 

(11) ก ากับดูแลแนะน าและชี้แจงส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ข้าราชการ 

(12) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการกลางข้าราชการองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพในการ

บริหารงานเป็นส่วนรวมให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่งมีโอกาสโอนไปปฏิบัติ

หน้าที่ในระหว่างองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดด้วยกันได้ 

 ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) มีอ านาจสั่งระงับ การใช้

หลักเกณฑ์การบรหิารงานบรหิารงานบุคคลหรอืเพิกถอนมติของคณะกรรมการข้าราชการองคก์าร

บริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.)นั้นได้ ถ้าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลหรือมตินั้นขัดแย้งกับ

มาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ.ก าหนดหรอืจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

 ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าบัญชีอัตราเงินเดือนและ

ประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในแต่ละระดับให้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน 

หมวด ๒ 

การบริหารงานบุคคลในเทศบาล 

 มาตรา ๒๓ เทศบาลที่อยู่ในเขตจังหวัดหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลรว่มกันคณะหนึ่ง

ท าหน้าที่บริหารงานบุคคลส าหรับเทศบาลทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้นประกอบด้วย 

 (๑) ผู้วา่ราชการจังหวัดเป็นประธาน 
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 (๒)หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดจ านวนห้าคนจากส่วนราชการในจังหวัดนั้น ซึ่งผู้ว่าราชการ

จังหวัดประกาศก าหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน

บุคคล ผู้วา่ราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการก าหนดส่วนราชการที่เก่ียวข้องเมื่อใดก็ได้ 

 (๓) ผู้แทนเทศบาลจ านวนหกคน ดังนี้ 

  (ก) ประธานสภาเทศบาล ซึ่งประธานสภาเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจ านวน

สองคน 

   (ข) นายกเทศมนตร ีซึ่งนายกเทศมนตรใีนเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 

  (ค) ผู้แทนพนักงานเทศบาล ซึ่งปลัดเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจ านวนสอง

คน 

 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการบริ

หารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหาร และการจัดการหรือ ด้าน

อื่นที่จะเป็นประโยชน์แกก่ารบรหิารงานบุคคลของเทศบาล 

 ในการคัดเลือกประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตร ีและผู้แทนพนักงานเทศบาล ให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดมีหน้าที่ด าเนินการจัดให้มีการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงาน

เทศบาลก าหนด 

 การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่อบุคคล

จ านวนเก้าคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจ านวนเกา้คนและให้บุคคลทั้งสิบแปดคนดังกล่าว

ประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือหกคน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงาน

เทศบาลก าหนด 

 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลคนหนึ่งในจังหวัดเป็ นเลขานุการ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

 กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานเทศบาลและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่

ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ และให้น าความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม 

 ให้น าความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้

บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลด้วยโดยอนุโลมทั้งนี้ โดยให้การใช้อ านาจ

หน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการ

พนักงานเทศบาล หรอืนายกเทศมนตร ีแล้วแต่กรณี 

เทศบาลที่อยู่ในเขตจังหวัดหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลร่วมกันคณะหนึ่งท าหน้าที่

บรหิารงานบุคคลส าหรับเทศบาลทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้นประกอบด้วย ( 1 คณะ มี 18 คน) (ม.23) 

 ประธาน        (1) ผู้วา่ราชการจังหวัด (1 คน) 

 กรรมการ  
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(2) หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจ าจังหวัด จ านวน 5 คน ซึ่งผู้ว่าราชการ

จังหวัดประกาศก าหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

(3) ผู้แทนเทศบาล จ านวน 6 คน 

 ผู้วา่ราชการจังหวัดด าเนินจัดให้มีการคัดเลือก ประกอบด้วย 

 (1) ประธานสภาเทศบาลในเขตจังหวัดนั้น   จ านวน 2 คน 

 (2) นายกเทศมนตรใีนเขตจังหวัดนั้น   จ านวน 2 คน 

 (3) ผู้แทนพนักงานเทศบาลซึ่งปลัดเทศบาลในเขตจังหวัดนั้น จ านวน 2 คน 

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 6 คน  (วาระ 4 ปี และอาจได้รับคัดเลือกได้) ซึ่ง

คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูค้วามเช่ียวชาญในด้านต่างๆดังนี้ 

 (1) ด้านการบรหิารงานท้องถิ่น 

 (2) ด้านการบรหิารงานบุคคล 

 (3) ด้านระบบระบบราชการ 

 

 (4) ด้านการบรหิารและการจัดการ 

 (5) ด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แกก่ารบรหิารงานบุคคลของเทศบาล 

 

คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  (ก.ท.จ.........) 

คณะกรรมการโดยต าแหน่ง ผู้แทนเทศบาล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

6 คน 6 คน 6 คน 

รวม 18 คน 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลคนหนึ่งในจังหวัดเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

 

 มาตรา ๒๔ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของเทศบาลแต่ละแห่งเป็นไปโดย

มีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน ให้มีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

 (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับ

มอบหมาย เป็นประธาน 

 (๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนผู้อ านวยการส านัก

งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชกีลาง และอธิบดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น* 

 (๓) ผู้แทนเทศบาลจ านวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากนายกเทศมนตรีจ านวนสามคนและปลัดเทศบาล

จ านวนสามคน 

297



 

 

 
 
 

ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการ

บริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ หรือด้านอื่นที่จะเป็น

ประโยชน์แกก่ารบรหิารงานบุคคลของเทศบาล 

 การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่อบุคคล

จ านวนเก้าคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจ านวนเกา้คนและให้บุคคลทั้งสิบแปดคนดังกล่าว

ประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือหกคน 

 วิธีการคัดเลือกผู้แทนเทศบาลและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่

คณะกรรมการ มาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ด าเนินการจัดให้มีการคัดเลือกนายกเทศมนตรีหรือ

ปลัดเทศบาล แล้วแต่กรณ ีเป็นผู้แทนเทศบาล 

 ให้อธิบดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น* แต่งตั้งข้าราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คนหนึ่งซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากวา่รองอธิบดีเป็นเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

 กรรมการผู้แทนเทศบาลซึ่งคัดเลือกจากปลัดเทศบาลและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารง

ต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ และให้น าความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ และ

มาตรา ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ให้น าความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ 

และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลด้วยโดยอนุโลม 

ทั้งนี ้โดยให้การใช้อ านาจหน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าว เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงาน 

เทศบาล หรอืคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แล้วแต่กรณี 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลแต่ละแห่งเป็นไปโดยมีมาตรฐานที่

สอดคล้องกัน ให้มีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลคณะหนึ่ง ประกอบด้วย  (ก.ท.) (ม.24) 

 ประธาน        (1) รั ฐ มนตรี ว่ า ก า รก ร ะ ทร ว ง มห าด ไท ยห รื อ รั ฐ มนตรี ช่ ว ย ว่ า ก า ร

กระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย (จ านวน 1 คน) 

 กรรมการ     (2)  โดยต าแหน่ง จ านวน 5 คน 

 (1) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 (2) เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เลขาธิการ ก.พ.) 

 (3) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

 (4) อธิบดีกรมบัญชกีลาง 

 (5) อธิบดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

(3) กรรมการผูแ้ทนเทศบาล จ านวน 6 คน ประกอบด้วย 

 (1) นายกเทศมนตรี  จ านวน 3 คน 

 (2) ปลัดเทศบาล จ านวน 3 คน 
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ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ด าเนินการจัดให้มีการคัดเลือกนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาล 

แล้วแต่กรณ ีเป็นผู้แทนเทศบาล 

(4)  ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  6 คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความ

เช่ียวชาญในด้านต่างดังนี ้(4 ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้) 

 (1) ด้านการบรหิารงานท้องถิ่น 

 (2) ด้านการบรหิารงานบุคคล 

 (3) ด้านระบบราชการ 

 (4) ด้านการบรหิารและการจัดการ 

 (5) ด้านอื่นๆที่จะเป็นที่จะเป็นประโยชน์แกก่ารบรหิารงานบุคคลของเทศบาล 

 (2) ด้านการบรหิารงานบุคคล 

 (3) ด้านระบบราชการ 

 (4) ด้านการบรหิารและการจัดการ 

 (5) ด้านอื่นๆที่จะเป็นที่จะเป็นประโยชน์แกก่ารบรหิารงานบุคคลของเทศบาล 

  ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่งตั้งข้าราชการในกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่ นหนึ่ งคน  ซึ่ งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอธิบดี เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการกลางข้าราชการพนักงานเทศบาล 

  ปัจจุบัน คอื นายสันติธร  ยิ้มละมัย รองอธบิดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

  ตามค าสั่ งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  597/2561 เรื่อง แต่งตั้ง เลขานุการ

คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาล และเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 

ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

 

หมวด ๓ 

การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล 

 มาตรา ๒๕ องค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่ในเขตจังหวัดหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการพนักงานส่วน

ต าบลร่วมกันคณะหนึ่ง ท าหน้าที่บริหารงานบุคคลส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งที่อยู่ในเขต

จังหวัดนั้น ประกอบด้วย 

 (๑) ผู้วา่ราชการจังหวัด หรอืรองผู้วา่ราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายเป็นประธาน 

 (๒) นายอ าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดนั้น จ านวนแปดคนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด

ประกาศก าหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล 

ผู้วา่ราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการก าหนดส่วนราชการที่เก่ียวข้องเมื่อใดก็ได้ 

 (๓) ผู้แทนองคก์ารบรหิารส่วนต าบลจ านวนเก้าคน ดังนี้ 
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  (ก) ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ซึ่งประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลใน

เขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจ านวนสามคน 

   (ข) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งประธานกรรมการ บริหาร

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจ านวนสามคน 

  (ค) ผู้แทนพนักงานส่วนต าบลซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนั้นคัดเลือก

กันเองจ านวนสามคน 

 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเก้าคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการ

บรหิาร งานท้องถิ่น ด้านการบรหิารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบรหิารและการจัดการหรอืด้าน

อื่นที่จะเป็นประโยชน์แกก่ารบรหิารงานบุคคลขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

 การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒)เสนอรายชื่อบุคคล

จ านวนสิบห้าคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจ านวนสิบห้าคนและให้บุคคลทั้งสามสิบคน

ดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือเก้าคน 

 วิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 

 ให้ผูว้่าราชการจังหวัดมีหน้าที่จัดให้มีการคัดเลือกประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ประธาน

กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแล้วแต่กรณี เป็นผู้แทน

องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลคนหนึ่งในจังหวัด เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 

 กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานส่วนต าบล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการด ารงต าแหน่ง

คราวละสี่ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ และให้น าความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ให้น าความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้

บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลด้วยโดยอนุโลมทั้งนี้ โดยให้การใช้อ านาจ

หน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล หรอืประธานกรรมการบรหิารองคก์ารบรหิารส่วนต าบล แล้วแต่กรณ ี

องค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่ในเขตจังหวัดหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลร่วมกันคณะ

หนึ่ง ท าหน้าที่บริหารงานบุคคลส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น 

ประกอบด้วย  (จ านวน 27 คน) 

 ประธาน        (1) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายเป็น

ประธาน (1 คน) 

 กรรมการ     (2) นายอ าเภอหรอืหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดนั้น จ านวน 8  คน 

(3 ผู้แทนองคก์ารบรหิารส่วนต าบลจ านวน 9 คน 
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 (1) ประธานสภาอบต.ซี่งประธานสภาอบต.ในจังหวัดคัดเลือกกันเอง 

                                          จ านวน 3 คน 

 (2) *ประธานกรรมการบริหารองค์การบรหิารส่วนต าบล ซึ่งคัดเลือกกันเอง

ในจังหวัด (*หมายถงึนายอบต.ปัจจุบัน)         จ านวน 3 คน 

 (3) ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล ซึ่งปลัดอบต.ในจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเอง 

                                                            จ านวน 3 คน 

(4)   ผู้ทรงคุณวุฒิ         จ านวน 9 คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความ

เช่ียวชาญในด้านต่างๆดังนี ้   (4 ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้) 

 (1) ด้านการบรหิารงานท้องถิ่น 

 (2) ด้านการบรหิารงานบุคคล  

 (3) ด้านระบบราชการ 

 (4) ด้านการบรหิารและการจัดการ 

 (5) ด้านอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล  

 การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (4) ให้กรรมการตาม (1) และ (2)เสนอรายชื่อบุคคลจ านวน

สิบห้าคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายชื่อบุคคลจ านวนสิบห้าคนและให้บุคคลทั้งสามสิบคน

ดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือเก้าคน 

 ใหผู้้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่จัดให้มีการคัดเลือกประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ประธาน

กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแล้วแต่กรณี เป็น

ผู้แทนองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลคนหนึ่งในจังหวัด เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 

 

 มาตรา ๒๖ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล

แต่ละแห่งเป็นไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน ให้มีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลคณะหนึ่ง 

ประกอบด้วย 

 (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับ

มอบหมาย เป็นประธาน 

 (๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้อ านวยการส านัก

งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชกีลาง และอธิบดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น* 

 (๓) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากประธานกรรมการ บริหาร

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลจ านวนสามคน และปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลจ านวนสามคน 
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 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้ านการ

บรหิารงานท้องถิ่น ด้านการบรหิารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรอื ด้าน

อื่นที่จะเป็นประโยชน์แกก่ารบรหิารงานบุคคลขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

 การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่อบุคคล

จ านวนเก้าคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจ านวนเก้าคน และให้บุคคลทั้งสิบแปดคนดังกล่าว

ประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือหกคน 

 วิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ด าเนินการจัดให้มีการคัดเลือกประธานกรรมการบริหาร

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหรอืปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล แล้วแต่กรณี เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วน

ต าบล 

 ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น*แต่งตั้งข้าราชการในกรมการปกครองคนหนึ่งซึ่ งด ารง

ต าแหน่งไม่ต่ ากวา่รองอธิบดีเป็นเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 

 กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งคัดเลือกจากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ และให้น าความใน

มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ให้น าความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ 

และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกลาง พนักงานส่วนต าบลด้วยโดย

อนุโลม ทั้งนี ้โดยให้การใช้อ านาจหน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าว เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลาง

พนักงานส่วนต าบล หรอืคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล แล้วแต่กรณี 

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลแต่ละแห่งเป็นไปโดย

มีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน ให้มีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

 ประธาน        (1) รั ฐ มนตรี ว่ า ก า รก ร ะ ทร ว ง มห าด ไท ย ห รื อ รั ฐ มนตรี ช่ ว ย ว่ า ก า ร

กระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย  (จ านวน 1 คน) 

 กรรมการ     (2) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน  5 คน  

 (1) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 (2) เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เลขาธิการ ก.พ.) 

 (3) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

 (4) อธิบดีกรมบัญชกีลาง 

 (5) อธิบดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

(3) ผู้แทนองคก์ารบรหิารส่วนต าบล  จ านวน 6 คน  

 (1) *ซึ่งคัดเลือกจากประธานกรรมการบรหิารอบต.(*นายกอบต.ปัจจุบัน) 

                                              จ านวน 3 คน 
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 (2) ปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบล   จ านวน 3 คน 

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 คน (วาระ 4 ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีก

ได้) ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูค้วามเช่ียวชาญในด้านๆดังนี้ 

 (1) ด้านบรหิารงานท้องถิ่น 

 (2) ด้านการบรหิารบุคคล 

 (3) ด้านระบบราชการ 

 (4) ด้านการบรหิารและการจัดการ 

 (5) ด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แกก่ารบรหิารงานของอบต. 

การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (4) ให้กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายชื่อบุคคลจ านวนเก้า

คน และกรรมการตาม (3) เสนอรายชื่อบุคคลจ านวนเก้าคน และให้บุคคลทั้งสิบแปดคนดังกล่าว

ประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือหกคน 

วิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขทีค่ณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก าหนด 

ใหป้ลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ด าเนินการจัดให้มีการคัดเลือกประธานกรรมการบรหิารองคก์าร

บริหารส่วนต าบลหรอืปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล แล้วแต่กรณี เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วน

ต าบล 

  ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่งตั้งข้าราชการในกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่ นหนึ่ งคน ซึ่ งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอธิบดี เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการกลางข้าราชการพนักงานเทศบาล 

  ปัจจุบัน คอื นายสันติธร  ยิ้มละมัย รองอธบิดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

  ตามค าสั่ งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  597/2561 เรื่อง แต่งตั้ง เลขานุการ

คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาล และเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 

ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

 

หมวด ๔ 

การบริหารงานบุคคลในกรงุเทพมหานคร 

 มาตรา ๒๗การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

 

หมวด ๕ 

การบรหิารงานบุคคลในเมืองพัทยา 
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 มาตรา ๒๘ เมืองพัทยาให้มีคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาคณะหนึ่ง ท าหน้าที่ก าหนด

หลักเกณฑ์และด าเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยา ประกอบด้วย 

  (๑)ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธาน 

 (๒)นายอ าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรีจ านวนสามคน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด

ชลบุรีประกาศก าหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน

บุคคล ผู้วา่ราชการจังหวัดชลบุรจีะประกาศเปลี่ยนแปลงการก าหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้ 

 (๓) ผู้แทนเมืองพัทยาจ านวนสี่คน ประกอบด้วย นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่ง

สภาเมืองพัทยาคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน ปลัดเมืองพัทยา และผู้แทนพนักงานเมืองพัทยาซึ่งคัดเลือกกันเอง

จ านวนหนึ่งคน 

 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการ

บรหิารงานท้องถิ่น ด้านการบรหิารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรอื ด้าน

อื่นที่จะเป็นประโยชน์แกก่ารบรหิารงานบุคคลของเมืองพัทยา 

 การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่อบุคคล

จ านวนหกคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจ านวนหกคน และให้บุคคลทั้งสิบสองคนดังกล่าว

ประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือสี่คน 

 วิธีการคัดเลือกผู้แทนพนักงานเมืองพัทยาและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้น าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ให้ผูว้่าราชการจังหวัดชลบุรีมีหน้าที่ด าเนินการจัดให้มีการคัดเลือกพนักงานเมืองพัทยา เป็นผู้แทน

พนักงานเมืองพัทยา 

 ให้ปลัดเมืองพัทยาเป็นเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา 

 กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานเมืองพัทยาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่ง

คราวละสี่ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ และให้น าความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ให้น าความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๐ 

และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาด้วยโดยอนุโลม 

ทั้งนี ้โดยให้การใช้อ านาจหน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าว เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเมือง

พัทยา หรอืนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี 

 การก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการพนักงานเมือง

พัทยา ให้มีอ านาจก าหนดให้สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมของเมืองพัทยา  แต่

จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการกลางพนักงาน

เทศบาลก าหนด 

เมืองพัทยาให้มีคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาคณะหนึ่ง ท าหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์และด าเนินการ

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยา ประกอบด้วย (จ านวน 12 คน) (มาตรา 28) 
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 ประธาน        (1) ผู้วา่ราชการจังหวัดชลบุรี (จ านวน 1 คน) 

 กรรมการ     (2) นายอ าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรีจ านวน 3 คน ซึ่งผู้ว่า

ราชการจังหวัดชลบุรีประกาศก าหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ใน

กรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการบรหิารงานบุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

จะประกาศเปลี่ยนแปลงการก าหนดส่วนราชการที่เก่ียวข้องเมื่อใดก็ได้ 

  

(3) ผู้แทนเมืองพัทยา   จ านวน 4 คน ประกอบด้วย  

 (1) นายกเมืองพัทยา  (จ านวน 1 คน) 

 (2) สมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่งสภาเมืองพัทยาคัดเลือก  (จ านวน 1 คน) 

 (3) ปลัดเมืองพัทยา (จ านวน 1 คน) 

 (4) ผู้แทนพนักงานเมืองพัทยาซึ่งคัดเลือกกันเอง (จ านวน 1 คน) 

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 คน  (4 ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้)  

ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูค้วามเช่ียวชาญในด้านๆ ดังนี้ 

 (1) ด้านการบรหิารงานท้องถิ่น 

 (2) ด้านการบรหิารงานบุคคล 

 (3) ด้านระบบราชการ 

 (4) ด้านการบรหิารและการจัดการ 

 (5) ด้านอื่น ที่จะเป็นประโยชน์แกก่ารบรหิารงานบุคคลของเมืองพัทยา 

การคัดเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตาม (4) ให้กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายชื่อบุคคลจ านวนหก

คน และกรรมการตาม (3) เสนอรายชื่อบุคคลจ านวนหกคน และให้บุคคลทั้งสิบสองคนดังกล่าว

ประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือส่ีคน 

วิธีการคัดเลือกผู้แทนพนักงานเมืองพัทยาและผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้น าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมีหน้าที่ด าเนินการจัดให้มีการคัดเลือกพนักงานเมืองพัทยา เป็นผู้แทน

พนักงานเมืองพัทยา 

ใหป้ลัดเมืองพัทยาเป็นเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา 

กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานเมืองพัทยาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมวีาระการด ารงต าแหน่งคราว

ละสี่ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ และให้น าความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้น าความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๐ และ

มาตรา ๒๒ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ 
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โดยให้การใช้อ านาจหน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าว เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงาน

เมืองพัทยา หรอืนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี 

การก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา ให้มีอ านาจ

ก าหนดให้สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมของเมืองพัทยา แต่จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐาน

ทั่วไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 

 

 

หมวด ๖ 

การบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอืน่ 

 มาตรา ๒๙ การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้เป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยการนั้น 

หมวด ๗ 

คณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

 มาตรา ๓๐ เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลการบรหิารงานบุคคลของพนักงานในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์แกป่ระชาชนในท้องถิ่นและประโยชน์ของประเทศเป็น

ส่วนรวมและสามารถรองรับการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นได้ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการ

บรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรียกโดยย่อว่า “ก.ถ.” ประกอบด้วย 

 (๑) บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๓๑ เป็นประธาน 

 (๒) กรรมการโดยต าแหน่งจ านวนหกคน ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ปลัด

กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรแีต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรูค้วามเช่ียวชาญ

ในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการด้านบริหารและการจัดการ

หรอืด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางวิชาการ หรอืมีความรูเ้ป็นที่ยอมรับ 

 (๔) ผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนหนึ่งคน ผู้แทน

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจ านวนหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลจ านวน

หนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครจ านวนหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการพนักงาน

เมืองพัทยาจ านวนหนึ่งคน และในกรณีที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้มีผู้แทน

คณะกรรมการพนักงานองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นนั้นคัดเลือกกนัเอง

จ านวนหนึ่งคน 

 การคัดเลือกกรรมการตาม (๔) ให้คัดเลือกจากกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น

ของคณะกรรมการนั้น 
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 ให้หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

 ให้น าความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่งของ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้น าความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๒๑ มาใช้บังคับกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๓๑ ในการคัดเลือกประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้

กรรมการตามมาตรา ๓๐ (๒) (๓) และ (๔) เสนอรายชื่อบุคคลจ านวนฝ่ายละสามคนและให้บุคคลทั้งเก้า

คนดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเอง โดยให้ผูไ้ด้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 

 บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการ

บรหิารงานท้องถิ่น ด้านการบรหิารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรอื ด้าน

กฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางวิชาการหรือมีความรู้เป็นที่ยอมรับ และไม่ได้เป็นกรรมการของคณะกรรมการ

กลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือกรรมการของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่น และให้น าความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับด้วย 

 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ด าเนินการจัดให้มีการคัดเลือกประธานกรรมการ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรกี าหนด 

 ในกรณทีี่ได้รายชื่อบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกแล้ว ให้รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ

แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นประธานกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

 มาตรา ๓๒ ให้ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีวาระอยู่ใน

ต าแหน่งคราวละหกปนีับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อรัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 

 (๓) รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ออก โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเนื่องจากมี

ความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรอืไม่สุจริตต่อหน้าที่ 

 (๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง 

 (๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (๖) เป็นคนไรค้วามสามารถหรือเสมือนไรค้วามสามารถ 

 (๗) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

 มาตรา ๓๓ ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ก าหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคล

โดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตั้งและการให้พน้จากต าแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมตลอดถงึการก าหนด
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โครงสรา้งอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้และการพัฒนาท้องถิ่น

ตามอ านาจหน้าที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี ้การก าหนดมาตรฐานกลางและแนวทางจะต้องไม่มี

ลักษณะเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงที่ท าให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นไม่สามารถบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นได้ 

 (๒) ก าหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอ านาจ

การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๓) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกตามมาตรา ๑๖ วรรคสามมาตรา ๒๔ วรรคสาม 

และมาตรา ๒๖ วรรคสาม 

 (๔) ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 (๕) ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแก่

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๖) ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการ

ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่างๆ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้การ

บรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ 

 (๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรอืกฎหมายอื่น 

 การก าหนดมาตรฐานกลางตามวรรคหนึ่ง (๑) ให้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลของ

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๙ 

ด้วย 

 มาตรา ๓๔ ในกรณีที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเห็นว่าการ

ก าหนดมาตรฐานทั่วไปของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขัดแย้งกับมาตรฐาน

กลางหรือแนวทางตามมาตรา ๓๓ หรือมีปัญหาข้อโต้แย้งในการก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

ระหว่างคณะกรรมการข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิ่นกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรอืพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแจ้งให้คณะกรรมการกลาง

ข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 

ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรฐานกลางและถ้ามิได้มีการด าเนินการในเวลาอันสมควรหรือการ

ด าเนินการของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการข้าราชการ 

หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่นจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการบรหิารเป็นส่วนรวมหรอืไม่เป็นธรรมแก่

ข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ

สั่งระงับการใชห้ลักเกณฑ์การบรหิารงานบุคคลนั้นได้ 

 มาตรา ๓๕ ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ที่น ามาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใดนั้น 

308



 

 

 
 
 

ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะก าหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้ 

 มาตรา ๓๖ ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นขึ้นใน

ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่รับผิดชอบงานในราชการของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 (๑) รับผดิชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

 (๒) ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐานการ

บรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

 (๓)  ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการบรหิารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๔) ช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

 (๕) จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ

บรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

 (๖) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ผลงาน และอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่และใน

การด าเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและส านักงานคณะกรรมการ

มาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

 (๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 

เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลของพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก

รูปแบบให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นและประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม

และสามารถรองรับการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นได้ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่นเรียกโดยย่อว่า “ก.ถ.” ประกอบด้วย   (จ านวน 17 คน)  (มาตรา 30) 

 ประธาน        (1) บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมาตรา 31 

 กรรมการ     (2) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 6 คน ประกอบ 

 (1) เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เลขาธิการ 

ก.พ.) 

 (2) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 

 (3) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

 (4) ปลัดกระทรวงการคลัง 

 (5) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 (6) อธิบดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรี

แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรูค้วามเช่ียวชาญใน ด้านต่างๆด้งนี้  

 (1) ด้านการบรหิารงานท้องถิ่น 
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 (2) ด้านการบรหิารงานบุคคล 

 (3) ด้านระบบราชการ 

 (4) ด้านบรหิารและการจัดการ 

 (5) หรือด้านกฎหมายซึ่งมีผลงานทางวิชาการ หรือมีความรู้

เป็นที่ยอมรับ 

 (๔) และในกรณีที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่น ให้มีผู้แทนคณะกรรมการพนักงานองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นนั้นคัดเลือก

กันเองจ านวนหนึ่งคน 

(4) การคัดเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นของคณะกรรมการนั้น   จ านวน 5 คน 

 (1) ผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการอบจ. จ านวน 1 คน 

 (2) ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล จ านวน 1 คน 

 (3) ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 

คน 

 (4) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 

1 คน 

 (5) ผู้แทนคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา จ านวน 1 คน 

 (6) ในกรณีที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

ให้มีผู้แทนคณะกรรมการพนักงานองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น

อื่นซึ่งองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นนั้นคัดเลือกกันเองจ านวน

หนึ่งคน  (ปัจจุบันยังไม่มี) 

การคัดเลือกกรรมการตาม (4) ให้คัดเลือกจากกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ

คณะกรรมการนั้น 

ให้หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ปัจจุบัน นายศิรวิัฒน์ บุปผาเจริญ ด ารง

ต าแหน่ง 24 ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน) 

ให้น าความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 7 และมาตรา 9 มาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่งของ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้น าความในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 21 มาใช้บังคับกับการปฏิบัติ

หน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม 
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       ในการคัดเลือกประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้กรรมการ

ตามมาตรา 30 (2) (3) และ (4) เสนอรายชื่อบุคคลจ านวนฝ่ายละสามคนและให้บุคคลทั้งเก้าคน

ดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเอง โดยให้ผูไ้ด้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 

        บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการ

บริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรือ 

ด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางวิชาการหรือมีความรู้เป็นที่ยอมรับ และไม่ได้เป็นกรรมการของ

คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือกรรมการของคณะกรรมการข้าราชการ

หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น และให้น าความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับด้วย 

     ใหร้ัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ด าเนินการจัดให้มีการคัดเลือกประธานกรรมการ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

    ในกรณีที่ได้รายชื่อบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกแล้ว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ

แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

 ใหป้ระธานกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ

6 ป ีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดยีว 

 (ปัจจุบันคือ นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่น (ก.ถ.) ด ารงต าแหน่ง 13 ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน) 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

 (1) ตาย 

 (2) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 (3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ออก โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรอืไม่สุจรติต่อหน้าที่ 

 (4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 31 วรรคสอง 

 (5) เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (6) เป็นคนไรค้วามสามารถหรือเสมือนไรค้วามสามารถ 

 (7) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

ใหค้ณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 (1) ก าหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลโดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตั้งและการให้พ้นจากต าแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมตลอดถึง

การก าหนดโครงสรา้งอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้และการ

พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ การก าหนดมาตรฐานกลางและ

แนวทางจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงที่ท าให้
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่

ละองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

 (2) ก าหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจาย

อ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (3) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกตามมาตรา  16 วรรคสามมาตรา 24 วรรค

สาม และมาตรา 26 วรรคสาม 

 (4) ส่งเสรมิให้มกีารศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

 (5) ให้ค าปรกึษา ค าแนะน า และพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (6) ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่างๆ คณะกรรมการกลาง

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อ

ส่งเสรมิให้การบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ 

 (7) ปฏิบัติการอื่นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรอืกฎหมายอื่น 

 การก าหนดมาตรฐานกลางตามวรรคหนึ่ง (1) ให้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคล

ของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นตาม

มาตรา 29 ด้วย 

 ในกรณีที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เห็นว่าการก าหนด

มาตรฐานทั่วไปของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขัดแย้งกับมาตรฐาน

กลางหรอืแนวทางตามมาตรา 33 หรอืมีปัญหาข้อโต้แย้งในการก าหนดหลักเกณฑ์การบรหิารงาน

บุคคลระหว่างคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกับคณะกรรมการกลางข้าราชการ

หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแจ้งให้

คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการข้าราชการหรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรฐานกลางและถ้ามิได้มี

การด าเนินการในเวลาอันสมควรหรือการด าเนินการของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจะเกดิความเสียหาย

อย่างรา้ยแรงต่อการบรหิารเป็นส่วนรวมหรอืไม่เป็นธรรมแก่ขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีอ านาจสั่งระงับการใช้

หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลนั้นได้ 

 ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่น และลูกจ้าง ที่น ามาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใดนั้น องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะก าหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้   (*ออกขอ้สอบบ่อย ห้ามเกินร้อยละ 40) 

 ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นขึน้ในส านักงาน

ปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย  มีหน้าที่รับผิดชอบงานในราชการของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  (*ออกขอ้สอบบ่อย) 

   (1) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

  (2) ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐานการ

บรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

  (3) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการบรหิารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (4) ช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

  (5) จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ

บรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

  (6) จัดท ารายงานประจ าปีเก่ียวกับวัตถุประสงค ์ผลงาน และอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่และในการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและส านักงาน

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

 (7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 

 

บทเฉพาะกาล 

 มาตรา ๓๗ ผู้ใดเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วน

ต าบล หรอืพนักงานเมืองพัทยา อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผูน้ั้นเป็นข้าราชการหรอืพนักงาน

ส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป โดยได้รับเงินเดือนหรอืค่าจ้าง และสิทธิและประโยชน์เช่นเดิม 

 มาตรา ๓๘ ผู้ใดเป็นลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์การบริหาร

ส่วนต าบล หรอืเมืองพัทยา อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ ให้ผูน้ั้นเป็นลูกจา้งตามพระราชบัญญัตินี้

ต่อไป โดยได้รับคา่จ้าง และสิทธิและประโยชน์เช่นเดิม 

 มาตรา ๓๙ ให้ด าเนินการจัดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่น และส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ 

ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ 

 ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ ให้

การบรหิารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจนกว่าจะมีคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม

พระราชบัญญัตินี ้
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 ในระหว่างที่ยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานกลาง มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ ให้

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งที่เกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานเมือง

พัทยา ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ

พระราชบัญญัตินี ้

 มาตรา ๔๐ ในวาระเริ่มแรกก่อนที่จะมีกรรมการตามมาตรา ๓๐ (๔) ให้คณะกรรมการ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๓๐(๒) และ (๓) เพื่อท า

หน้าที่เทา่ที่จ าเป็น 

 ให้กรรมการตามวรรคหนึ่ง ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการตาม

มาตรา ๓๓ (๓) ภายในก าหนดเวลาไม่เกินเกา้สิบวัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรแีต่งตั้งกรรมการตามมาตรา 

๓๐ (๓) 

 ให้กรรมการตามวรรคหนึ่ง เลือกกรรมการผูห้นึ่งเป็นประธานกรรมการ เพื่อท าหน้าที่ไปพลางกอ่น

จนกวา่จะมีกรรมการตามมาตรา ๓๐ (๔) 

 มาตรา ๔๑ บรรดากิจการที่ก าหนดเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการหรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าได้มีการด าเนินการไปแล้วหรือก าลังด าเนินการอยู่กอ่นวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ ถา้การนั้นได้กระท าโดยชอบด้วยกฎหมายที่ใชบ้ังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ

นีใ้ช้บังคับ ให้ถือว่าการนั้นได้ด าเนินการไปแล้วหรอืก าลังด าเนินการอยู่ตามพระราชบัญญัตินี ้

 มาตรา ๔๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่จา่ยเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง

ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรา ๓๕ ในวันที่

พระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคับ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๓๕ ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ

นีใ้ช้บังคับ 

 มาตรา ๔๓ ในระหว่างที่ยังมิได้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น ให้กรมการปกครองรับผดิชอบปฏิบัติหน้าที่เทา่ที่จ าเป็นไปพลางกอ่น 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 

นายกรัฐมนตรี 

 

 หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลตาม

ความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น สมควรก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นของตนเองเพื่อท าหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
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ส่วนท้องถิ่นของตนได้โดยตรง และเพื่อให้มีการก าหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วน

ท้องถิ่นทุกรูปแบบให้มีทิศทางที่เหมาะสมและเป็นธรรม สมควรให้มีองค์กรซึ่งท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐาน

กลางและแนวทางการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไว้ด้วย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕* 

 

 มาตรา ๙๐ ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก้ไข

ค าว่า “อธบิดีกรมการปกครอง” เป็น “อธบิดีกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น” 

 

 หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกจิใหม่ ซึ่งได้มีการตรา

พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่

ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการ

ใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้

เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติ

ของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ผูเ้ก่ียวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่

ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือ

ผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มี

การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการ

โอนอ านาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วน

ราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้

ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกา 

  * รก.๒๕๔๕/๑๐๒ก/๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 

----------------------------------------- 
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว ้ณ วันที ่๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบนั 

***************************************** 

ชุด สานฝัน คนสอบราชการ 

โดยประพนัธ ์เวารัมย์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

*********************************** 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ

มาตรา ๓/๑ และมาตรา ๗๑/๑๐(๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ง

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงทรง พระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 เม.ย. 2562 > มีผลใช้บังคับวันที่  

1 พฤษภาคม 2562 (วันแรงงานแห่งชาติพอดีเลย) 

- สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 เป็นปีที่ 

4 ในรัชกาลปัจจุบัน 

- สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า โดยเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กจิการบ้านเมืองที่ดี 

- อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3/1 วรรคสี่ 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราช

กฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

     มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานีเ้รียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562” 

    มาตรา 1* พระราชกฤษฎีกานีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

* ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 56 ก วันที่ 30 เมษายน 2562  

     ดังนั้นแกไ้ขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 
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มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖” 

 มาตรา ๒* พระราชกฤษฎีกานีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

 * ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๐๐ ก วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ 

ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2546 มีผลใช้บังคับวันที่ 10 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป 

 มาตรา ๓ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ในเรื่องใดสมควรที่ส่วนราชการใดจะปฏิบัติเมื่อใด 

และจะต้องมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. 

 มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

  “ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในก ากับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  

ประเด็นที่น่าออกสอบ 

ส่วนราชการ  ความหมาย    แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  “รัฐวิสาหกจิ” หมายความว่า รัฐวิสาหกจิที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรอืพระราชกฤษฎีกา 

 “ข้าราชการ” หมายความรวมถงึพนักงาน ลูกจา้ง หรอืผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ 

 มาตรา ๕ ใหน้ายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

ประเด็นที่น่าออกสอบ 

นายกรัฐมนตรี >รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

อาจถามชื่อคน >>> พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (คนปัจจุบัน) ถ้าเปลี่ยนนายกใหม่ ก็

ตอบคนใหม่ ตอบตามสถานการณ์ขณะที่เราสอบครับผม 

หมวด ๑ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 มาตรา ๖ การบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี ได้แก ่การบรหิารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้ 

 (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

 (๒) เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 

 (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกจิของรัฐ 

 (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 

 (๕)มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 

 (๖) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 

 (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีได้แก่ การบริหารราชการ มี 7 เปา้ 

สุข สัมฤทธิ ์ คุม้คา่ ลดขั้นตอน ปรับปรุง อ านวย ประเมิน 
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หมวด ๒ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

 มาตรา ๗ การบรหิารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถงึ การปฏิบัติราชการท่ีมี

เป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดขีองประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคม

ส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ  

 มาตรา ๘ ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้องด าเนินการ 

โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ  และจะต้องมีแนวทางการบริหาร

ราชการดังต่อไปนี้ 

 (๑) การก าหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ และ

สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรทีี่แถลงต่อรัฐสภา 

 (๒) การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจรติ สามารถตรวจสอบได้ และ

มุ่งให้เกดิประโยชน์สุขแกป่ระชาชนทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น 

 (๓) ก่อนเริ่มด าเนินการ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้

ครบถ้วน ทุกด้าน (SWOT) ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการ

ในแต่ละขั้นตอน ในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องด าเนินการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงท าความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับ

จากภารกจินั้น 

 (๔) ให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคม

โดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธี

ปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

 (๕) ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินการ ให้ส่วนราชการด าเนินการแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีที่ปัญหาหรอือุปสรรคนั้นเกดิขึน้จากส่วนราชการอื่น หรอืระเบียบ

ข้อบังคับที่ออกโดยส่วนราชการอื่น ให้ส่วนราชการแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อ

ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็วต่อไป และให้แจ้ง ก.พ.ร. ทราบด้วย 

 การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการก าหนดวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมกับภารกิจแต่ละเรื่อง 

ทั้งนี ้ก.พ.ร. จะก าหนดแนวทางการด าเนินการทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรานีด้้วยก็ได้ 

 

หมวด ๓ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 

 มาตรา ๙ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ 

ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ

ล่วงหน้า 
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 (๒) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (๑) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ 

ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 

 (๓) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึน้ ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

 (๔) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อ

ประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยน

แผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

 มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการหรือเป็นภารกิจที่

ใกล้เคยีงหรอืต่อเนื่องกัน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกดิ การ

บริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 

 ให้ส่วนราชการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าคณะ

ผู้แทนในต่างประเทศ เพื่อให้การบรหิารราชการแบบบูรณาการในจังหวัดหรอืในต่างประเทศ แล้วแต่กรณี 

สามารถใช้อ านาจตามกฎหมายได้ครบถ้วนตามความจ าเป็นและบริหารราชการได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ 

 มาตรา ๑๑ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้าน

ต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ใน

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราช

กฤษฎีกานี ้

 มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ก.พ.ร. อาจเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการโดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลาย

ลักษณ์อักษร หรอืโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 เม.ย. 2562 > มีผลใช้บังคับวันที่  

1 พฤษภาคม 2562 (วันแรงงานแห่งชาติพอดีเลย) 

ใหย้กเลิก 3 มาตรา คือ มาตรา 13  - 1 4 – 15 (ตัดข้อความออกไปเลย ไม่ให้บังคับต่อไป) 
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เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 (ให้ยกเลิกความวรรคหนึ่งของ มาตรา 16 ใช้ขอ้ความนีแ้ทน) (*แผน 5 ปี) 

มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้อง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรทีี่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญ

เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้ง

ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

 เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้ว ให้

ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตาม

แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว 

 ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความ

เห็นชอบจากรัฐมนตรี มใิห้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น 

 เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

 มาตรา ๑๗ ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท า

แผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับงบประมาณ ให้ส านักงบประมาณและ ก.พ.ร. ร่วมกันก าหนดแนวทางการ

จัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา ๑๖ ให้สามารถใช้ได้กับแผนปฏิบัติราชการที่ต้องจัดท าตาม

กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เพิ่มภาระงานในการจัดท าแผนจนเกินสมควร 

 มาตรา ๑๘ เมื่อมีการก าหนดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามแผนปฏิบัติราชการของส่วน

ราชการใดแล้ว การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการไปด าเนินการ อย่าง

อื่น ซึ่งมีผลท าให้ภารกจิเดิมไม่บรรลุเป้าหมายหรอืน าไปใช้ในภารกิจใหม่ที่มิได้ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการ 

จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ปรับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกันแล้ว 

 การปรับแผนปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่งจะกระท าได้เฉพาะในกรณีที่งานหรือภารกิจใดไม่อาจ

ด าเนินการตามวัตถุประสงคต์่อไปได้ หรือหมดความจ าเป็นหรือไม่เป็นประโยชน์ หรือหากด าเนินการต่อไป

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินความจ าเป็น หรือมีความจ าเป็นอย่างอื่นอันไม่อาจหลีกเลี่ยง ได้ ที่จะต้อง

เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ  

เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 (ให้ยกเลิกความวรรคสามของ มาตรา 18) 

เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ปรับแผนปฏิบัติราชการแล้ว ให้ด าเนินการแก้ไขแผนการบริหารราชการ

แผน่ดินให้สอดคล้องกันด้วย 

 มาตรา ๑๙ เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่สรุปผลการ

ปฏิบัติราชการและให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ตามที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่สั่งการ ทั้งนี้ เพื่อ

นายกรัฐมนตรคีนใหม่จะได้ใชเ้ป็นข้อมูลในการพจิารณาก าหนดนโยบายการบรหิารราชการแผ่นดินต่อไป 
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หมวด ๔ 

การบริหารราชการอย่างมปีระสิทธภิาพ 

และเกิดความคุ้มค่าในเชงิภารกิจของรัฐ 

 มาตรา ๒๐เพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้ส่วน

ราชการก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณที่

จะต้องใช้ในแต่ละงานหรอืโครงการ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบทั่วกันด้วย 

 มาตรา ๒๑ ให้ส่วนราชการจัดท าบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้นตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

 ให้ส่วนราชการค านวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบรกิารสาธารณะที่อยู่ในความรับผดิชอบของสว่น

ราชการนั้นตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด และรายงานให้ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 

และ ก.พ.ร. ทราบ 

 ในกรณีที่รายจ่ายต่อหน่วยของงานบรกิารสาธารณะใดของส่วนราชการใดสูงกวา่รายจ่ายตอ่หนว่ย

ของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันของส่วนราชการอื่น ให้ส่วน

ราชการนั้นจัดท าแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบรกิารสาธารณะดังกล่าว เสนอส านักงบประมาณ 

กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ และถ้ามิได้มีข้อทักท้วงประการใดภายในสิบห้าวันก็ให้ส่วนราชการ

ดังกล่าวถอืปฏิบัติตามแผนการลดรายจ่ายนั้นต่อไปได้ 

ประเด็นที่เคยออกข้อสอบ 

- ให้ส่วนราชการจัดท าบัญชีต้นทุน หลักเกณฑ์และวิธีการที่ >>>>  กรมบัญชกีลางก าหนด 

-ให้ส่วนราชการค านวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วน

ราชการนั้นตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด และรายงานให้ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 

และ ก.พ.ร. ทราบ 

 มาตรา ๒๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านัก

งบประมาณร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกจิของรัฐที่ส่วนราชการด าเนินการ

อยู่ เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีส าหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ด าเนินการ

ต่อไปหรือยุบเลิก และเพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป ทั้งนี้ ตาม

ระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรกี าหนด 

 ในการประเมินความคุ้มค่าตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ ความ

เป็นไปได้ของภารกิจหรอืโครงการที่ด าเนินการ ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้และรายจ่ายที่ต้องเสีย

ไปกอ่นและหลังที่ส่วนราชการด าเนินการด้วย 

 ความคุ้มค่าตามมาตรานี้ ให้หมายความถึงประโยชน์หรือผลเสียทางสังคม และประโยชน์

หรือผลเสียอื่น ซึ่งไม่อาจค านวณเป็นตัวเงินได้ด้วย 
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 มาตรา ๒๓ ในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม 

โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา 

และประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการท่ีจะได้รับประกอบกัน  

 ในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเหตุให้ต้องค านึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเป็นส าคัญ 

ให้สามารถกระท าได้โดยไม่ต้องถือราคาต่ าสุดในการเสนอซื้อหรือจ้างเสมอไป 

 ให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่ดูแลระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ส่วน

ราชการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติภารกิจใด หากส่วนราชการจ าเป็นต้องได้รับอนุญาต อนุมัติ หรือ

ความเห็นชอบจากส่วนราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี

ก าหนด ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจอนุญาต อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบดังกล่าว แจ้งผลการพิจารณาให้

ส่วนราชการที่ยื่นค าขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

 ในกรณีที่เรื่องใดมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรกี าหนดขั้นตอน

การปฏิบัติไว้ และขั้นตอนการปฏิบัตินั้นต้องใช้ระยะเวลาเกินสิบห้าวัน  ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจ

อนุญาต อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบ ประกาศก าหนดระยะเวลาการพิจารณาไว้ให้ส่วนราชการอื่น

ทราบ 

 ส่วนราชการใดที่มีอ านาจอนุญาต อนุมัติ หรอืให้ความเห็นชอบ มิได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จตาม

วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หากเกิดความเสียหายใดขึ้น ให้ถือว่าข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องและ

หัวหน้าส่วนราชการนั้นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความล่าช้านั้นมิได้เกดิขึ้น

จากความผิดของตน 

 มาตรา ๒๕ ในการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาใดๆ ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่

รับผิดชอบในปัญหานั้นๆ จะต้องพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว การตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา

วินิจฉัย ให้ด าเนินการได้เท่าที่จ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

 ในการพิจารณาเรื่องใดๆ โดยคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้มติ

ของคณะกรรมการผูกพันส่วนราชการซึ่งมีผู้แทนร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย แม้ว่าในการพิจารณาวินิจฉัย

เรื่องนั้นผู้แทนของส่วนราชการที่เป็นกรรมการจะมิได้เข้ารว่มพิจารณาวินิจฉัยก็ตาม ถา้มีความเห็นแตกต่าง

กันสองฝ่าย ให้บันทึกความเห็นของกรรมการฝ่ายข้างน้อยไว้ให้ปรากฏในเรื่องนั้นด้วย 

 ความผูกพันที่ก าหนดไว้ในวรรคสอง มิให้ใช้บังคับกับการวินิจฉัยในปัญหาด้านกฎหมาย 

 มาตรา ๒๖ การสั่งราชการโดยปกติให้กระท าเป็นลายลักษณ์อักษร  เว้นแต่ในกรณีที่

ผู้บังคับบัญชามีความจ าเป็นที่ไม่อาจสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรในขณะนั้น จะสั่งราชการด้วยวาจาก็ได้ แต่

ให้ผู้รับค าสั่งนั้นบันทึกค าสั่งด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเมื่อได้ปฏิบัติราชการตามค าสั่ง

ดังกล่าวแล้วให้บันทึกรายงานให้ผูส้ั่งราชการทราบ ในบันทึกให้อ้างอิงค าสั่งด้วยวาจาไว้ด้วย 
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หมวด ๕ 

การลดขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

 มาตรา ๒๗ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การ

อนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอื่นใดของผู้ด ารงต าแหน่งใดให้แก่ผู้ด ารง

ต าแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอน

การปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ในการกระจายอ านาจการตัดสินใจดังกล่าวต้องมุ่งผลให้เกิดความสะดวกและ

รวดเร็วในการบรกิารประชาชน 

 เมื่อได้มกีารกระจายอ านาจการตัดสินใจตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส่วนราชการก าหนด หลักเกณฑ์

การควบคุม ติดตาม และก ากับดูแลการใช้อ านาจและความรับผิดชอบของผู้รับมอบอ านาจและผู้มอบ

อ านาจไว้ด้วย หลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องไม่สร้างขั้นตอนหรือการกลั่นกรองงานที่ไม่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการ ในการนี ้หากสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรอืโทรคมนาคมแล้วจะเป็นการ

ลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งไม่เกิดผลเสียหายแก่ราชการ ให้ส่วนราชการ

ด าเนินการให้ข้าราชการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและก าลังเงิน

งบประมาณ 

 เมื่อส่วนราชการใดได้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง หรือได้มีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศหรอืโทรคมนาคมตามวรรคสองแล้ว ให้ส่วนราชการนั้นเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

 มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชน์ในการกระจายอ านาจการตัดสินใจตามมาตรา ๒๗ ก.พ.ร. ด้วย

ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการหรือแนวทางในการกระจายอ านาจ

การตัดสินใจ ความรับผิดชอบระหว่างผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติ

ราชการให้ ส่วนราชการถือปฏิบัติก็ได้ 

 มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการบริการประชาชนหรอืการติดต่อประสานงาน

ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา การด าเนินการ 

รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการของส่วนราชการและในระบบ

เครอืข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนหรอืผู้ที่เก่ียวข้องเข้าตรวจดูได้ 

เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 (ใหเ้พิ่มความต่อไปนีเ้ป็นวรรคสองของ มาตรา 9) 

  “การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ต้องกระท าโดยใช้

แพลตฟอร์มดิจทิัลกลางที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดจิิทัล (องค์การมหาชน) ก าหนดด้วย 

 มาตรา ๓๐ ในกระทรวงหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงที่จะต้องจัดให้ส่วนราชการ

ภายในกระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่อ

อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใด ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน

สามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต หรอืขออนุมัติในเรื่องใดๆ ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วน

ราชการในกระทรวงเดียวกัน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดยีว 
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 มาตรา ๓๑ ในศูนย์บริการร่วมตามมาตรา ๓๐ ให้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวต่างๆ และ

ด าเนินการส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการต่อไป  โดยให้มีข้อมูลและ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของทุกส่วนราชการในกระทรวง รวมทั้งแบบค าขอต่างๆ ไว้ให้พร้อมที่

จะบรกิารประชาชนได้ ณ ศูนย์บริการรว่ม 

 ให้เป็นหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่จะต้องจัดพิมพ์รายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่

ประชาชนจะต้องจัดหามาในการขออนุมัติหรอืขออนุญาตในแต่ละเรื่องมอบให้แกเ่จ้าหน้าที่ของศูนย์บริการ

รว่ม และให้เป็นหน้าที่ของเจา้หน้าที่ศูนย์บริการร่วมที่จะต้องแจ้งให้ประชาชนที่มาติดต่อได้ทราบในคร้ังแรก

ที่มาติดต่อ และตรวจสอบว่าเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นดังกล่าวนั้นประชาชนได้ยื่นมาครบถ้วนหรอืไม่ พรอ้ม

ทั้งแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้ด าเนินการในเรื่องนั้น 

 ในการยื่นค าร้องหรือค าขอต่อศูนย์บริการร่วมตามมาตรา ๓๐ ให้ถือว่าเป็นการยื่นต่อส่วน

ราชการ ท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมดตามท่ีระบุไว้ในกฎหมายหรือกฎแล้ว 

 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติราชการให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่ก าหนดในกฎหมายหรอืกฎในเรื่องใด ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแจ้งให้ 

ก.พ.ร. ทราบ เพื่อด าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการตาม

กฎหมายหรือกฎนั้นต่อไป 

 มาตรา ๓๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ และปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่ง

อ าเภอ จัดให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนในเรื่องเดียวกันหรือ

ต่อเนื่องกันในจังหวัด อ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอนั้น ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บรกิารร่วมไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด 

ที่ว่าการอ าเภอ หรือที่ว่าการกิ่งอ าเภอ หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร โดยประกาศให้ประชาชน

ทราบ และให้น าความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

หมวด ๖ 

การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 

เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 (ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ มาตรา 33 และให้ใชค้วามต่อไปนีแ้ทน 

มาตรา ๓๓ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกจิใดมีความจ าเป็น หรอืสมควรที่จะ

ได้ด าเนินการต่อไปหรอืไม่ โดยค านึงถงึแผนการบริหารราชการแผน่ดิน นโยบายของคณะรัฐมนตร ีก าลัง

เงินงบประมาณของประเทศ ความคุม้คา่ของภารกิจและสถานการณอ์ื่นประกอบกัน 

  มาตรา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกจิใดมีความจ าเป็น หรอืสมควรที่

จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่  โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผน

แม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่

แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้ มค่าของ

ภารกิจ และสถานการณอ์ื่นประกอบกัน 
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 ก าหนดเวลาในการจัดให้มีการทบทวนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามท่ี ก.พ.ร. ก าหนด 

 ในกรณีที่ส่วนราชการเห็นควรยกเลิก ปรับปรุง หรอืเปลี่ยนแปลงภารกจิ ให้ส่วนราชการด าเนินการ

ปรับปรุงอ านาจหน้าที่ โครงสร้าง และอัตราก าลัง ของส่วนราชการให้สอดคล้องกัน และเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อด าเนินการต่อไป 

 ในกรณีที่ ก.พ.ร. พิจารณาแล้วเห็นว่าภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการใดรับผิดชอบด าเนินการอยู่

สมควรเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือเพิ่มเติม ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรี

เห็นชอบแล้ว ให้ส่วนราชการนั้นด าเนินการปรับปรุงภารกิจ อ านาจหน้าที่ โครงสร้างและอัตราก าลัง ของ

ส่วนราชการนั้นให้สอดคล้องกัน 

เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 (ให้ยกเลิกความใน มาตรา 34 และให้ใชค้วามต่อไปนีแ้ทน 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่มีการยุบเลิก โอน หรอืรวมส่วนราชการใดทั้งหมดหรอืบางส่วน ห้ามมิให้จัดตั้งส่วน

ราชการที่มีภารกิจหรอือ านาจหน้าที่ที่มีลักษณะเดียวกันหรอืคล้ายคลึงกันกับส่วนราชการดังกล่าวขึน้อีก 

เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการบรหิารราชการแผ่นดิน และมีเหตุผลจ าเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงของ

รัฐหรอืเศรษฐกจิของประเทศ หรอืรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน และโดยได้รับความเห็นชอบ

จาก ก.พ.ร. 

  มาตรา 34 ในกรณีที่มีการยุบเลิก โอน หรือรวมส่วนราชการใดทั้งหมดหรือบางส่วน ห้ามมิให้จัดตั้ง

ส่วนราชการที่มีภารกิจหรอือ านาจหน้าที่ที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับส่วนราชการดังกล่าว

ขึ้นอีก เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ หรือ

รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน และโดยได้ความเห็นชอบจาก ก.พ.ร. 

 

 มาตรา ๓๕ ส่วนราชการมีหน้าที่ส ารวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

และประกาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อด าเนินการยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดให้มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ หรอืประกาศขึน้ใหม่ ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ ์หรอืสอดคล้องกับความจ าเป็น ทาง

เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของ

ประชาชนเป็นส าคัญ 

 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการน าความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของ

ประชาชนมาประกอบการพิจารณาด้วย 

 มาตรา ๓๖ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่ากฎหมาย  กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ หรือประกาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใด ไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับ

สถานการณ์ในปัจจุบัน ไม่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการหรือ

การด ารงชีวิตของประชาชน หรือก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควร ให้ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะต่อส่วนราชการนั้นเพื่อด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก

โดยเร็วต่อไป 
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 ในกรณีที่ส่วนราชการที่ได้รับการเสนอแนะไม่เห็นชอบด้วยกับค าเสนอแนะของส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา ให้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 

หมวด ๗ 

การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติราชการที่เก่ียวข้องกับการบรกิารประชาชนหรอืติดต่อประสานงาน

ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศ

ให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป ส่วนราชการใดมไิด้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

ใด และ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้นมีลักษณะที่สามารถก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้ หรือส่วน

ราชการได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร. จะ

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้ 

 ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องตรวจสอบให้ข้าราชการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตาม

ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 

 มาตรา ๓๘ เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรอืจาก

ส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วน

ราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายใน

ก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ตามมาตรา ๓๗  

 มาตรา ๓๙ ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพื่ออ านวย

ความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถามหรอืขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการ

ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

 ระบบเครือข่ายสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดท าในระบบเดียวกับที่กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารจัดให้มีขึน้ตามมาตรา ๔๐ 

 มาตรา ๔๐ เพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่ประชาชนในการติดต่อกับส่วน

ราชการทุกแห่ง ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศกลาง

ขึ้น 

 ในกรณีที่ส่วนราชการใดไม่อาจจัดให้มรีะบบเครอืข่ายสารสนเทศของส่วนราชการได้ อาจรอ้ง

ขอให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด าเนินการจัดท าระบบเครือข่ายสารสนเทศ

ของส่วนราชการดังกล่าวก็ได้ ในการนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะขอให้ส่วน

ราชการให้ความช่วยเหลือด้านบุคลากร ค่าใช้จ่าย และข้อมูลในการด าเนินการก็ได้ 

 มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธี

ปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรอืปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้

เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป และในกรณีที่มีที่อยู่ของ
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บุคคลนั้น ให้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบผลการด าเนินการด้วย ทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบ

เครอืข่ายสารสนเทศ ของส่วนราชการด้วยก็ได้ 

 ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ มิให้เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ของผู้ร้องเรียน 

เสนอแนะหรอืแสดงความคดิเห็น 

 มาตรา ๔๒ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวก

รวดเร็ว ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรอืประกาศ เพื่อใช้บังคับกับส่วนราชการอื่น 

มีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้น เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก 

ซ้ าซ้อน หรือความล่าช้า ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอื่นหรือไม่ เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้

เหมาะสมโดยเร็วต่อไป 

 ในกรณีท่ีได้รับการร้องเรยีนหรือเสนอแนะจากข้าราชการหรอืส่วนราชการอื่นในเรื่องใด ให้

ส่วนราชการที่ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้นพิจารณาโดยทันที และในกรณีที่เห็นว่าการ

รอ้งเรยีนหรอืเสนอแนะนั้นเกิดจากความเข้าใจผิดหรอืความไม่เข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 

ให้ชี้แจงให้ผู้ร้องเรยีนหรือเสนอแนะทราบภายในสิบห้าวัน 

 การร้องเรยีนหรือเสนอแนะตามวรรคสอง จะแจ้งผ่าน ก.พ.ร. ก็ได้ 

 ในกรณีที่ ก.พ.ร. เห็นว่า กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรอืประกาศใดมีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.พ.ร. 

แจ้งให้ส่วนราชการที่ออก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้นทราบเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือ

ยกเลิกต่อไปโดยเร็ว 

 มาตรา ๔๓ การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่กรณีมี

ความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

การรักษาความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน หรอืการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้ก าหนดเป็นความลับได้

เท่าที่จ าเป็น 

 มาตรา ๔๔ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี 

รายการเกี่ยวกับการจัดซ้ือหรือจัดจ้างที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น และสัญญาใดๆ ที่ได้มีการ

อนุมัติให้จัดซื้อหรือจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานที่ท าการของส่วน

ราชการ และระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิด

ความได้เปรยีบหรอืเสียเปรียบหรอืความเสียหายแก่บุคคลใดในการจัดซื้อหรอืจัดจ้าง 

 ในการจัดท าสัญญาจัดซื้อหรือจัดจ้าง ห้ามมิให้มีข้อความหรือข้อตกลงห้ามมิให้เปิดเผย

ข้อความหรือข้อตกลงในสัญญาดังกล่าว เว้นแต่ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการคุ้มครองความลับทางราชการ หรือในส่วนที่เป็นความลับ

ทางการค้า  
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หมวด ๘ 

การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 

 

 มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตามมาตรา ๙ (๓) แล้ว ให้ส่วนราชการจัดให้มี

คณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์

ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ 

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร.ก าหนด 

 มาตรา ๔๖ ส่วนราชการอาจจัดให้มีการประเมินภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับหรือ

หน่วยงานในส่วนราชการก็ได้ ทั้งนี้  การประเมินดังกล่าวต้องกระท าเป็นความลับและเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์แห่งความสามัคคีของข้าราชการ  

 มาตรา ๔๗ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน

บุคคล ให้ส่วนราชการประเมินโดยค านึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในต าแหน่งที่

ปฏิบัติ ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการ

ผู้นั้น 

 มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ส่วนราชการใดด าเนินการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ให้ ก.พ.ร.เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงิน

เพิ่มพิเศษเป็นบ าเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการหรือให้ส่วนราชการใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย

ของส่วนราชการนั้น เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือจัดสรรเป็นรางวัลให้

ข้าราชการในสังกัด ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ร. ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 มาตรา ๔๙ เมื่อส่วนราชการใดได้ด าเนินงานไปตามเป้าหมาย สามารถเพิ่มผลงาน และ

ผลสัมฤทธิ์โดยไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐหรือสามารถด าเนินการตาม

แผนการลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ร. ก าหนด ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรี

จัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการนั้น หรอืให้ส่วนราชการใช้เงินงบประมาณ

เหลือจ่ายของส่วนราชการนั้น เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ

จัดสรรเป็นรางวัลให้ข้าราชการในสังกัด ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารท่ี ก.พ.ร. ก าหนดโดยความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

หมวด ๙ 

บทเบ็ดเตลด็ 

 

 มาตรา ๕๐ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิงภารกิจ

ของรัฐ ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจก าหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติการใด
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นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ รวมทั้งก าหนดมาตรการอื่นเพิ่มเติมจากที่บัญญัติไว้ใน

มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ ก็ได้ 

 มาตรา ๕๑ ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกานีก้ าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนงานในเรื่องใดและมี

กฎหมายฉบับอื่นก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนงานในเรื่องเดียวกันทั้งหมดหรือบางส่วน เมื่อส่วน

ราชการได้จัดท าแผนงานตามกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งแล้วให้ถือว่าส่วนราชการนั้นได้จัดท าแผนตามพระ

ราชกฤษฎีกานีด้้วยแล้ว 

 มาตรา ๕๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่สอดคลอ้ง

กับบทบัญญัติในหมวด ๕ และหมวด ๗  

 ให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

การจดัท าหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง 

 มาตรา ๕๓ ให้องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ จัดให้มีหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ 

 ในกรณีที่ ก.พ.ร. เห็นว่าองค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจใดไม่จัดให้มีหลักเกณฑ์ตามวรรค

หนึ่ง หรือมีแต่ไม่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกานี้ ให้แจ้งรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแลองค์การ

มหาชน หรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาสั่งการให้องค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกจินั้นด าเนินการให้ถูกต้อง

ต่อไป 

 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พันต ารวจโท ทักษณิ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 

 หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้คือ โดยที่มีการปฏิรูประบบราชการ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแกป่ระชาชนไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการนี้ ต้องใช้วิธีการบริหาร

กจิการบา้นเมืองที่ดีเพื่อให้การบรหิารราชการแผน่ดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์

ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุม้คา่ในเชิงภารกจิของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกนิความ

จ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอและเนื่องจากมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการ

ให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีกระท าโดยตราเป็น

พระราชกฤษฎีกา จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

************************************************ 
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เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562  ข้อความท้ายพระราชบัญญัติ 

มาตรา ๙ ในวาระเริ่มแรก การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี                    

ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 

๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดท าเป็นแผนสามปีโดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๓  ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มาตรา ๑๐ ในวาระเริ่มแรก ให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน )จัดให้มี 

แพลตฟอร์มดจิิทัลกลางเพื่อให้ส่วนราชการใช้ในการบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่าง

กันได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานีใ้ช้บังคับ 

ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการที่จะต้องด า เนินการให้การบริการประชาชนและการ 

ประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน โดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางให้แล้วเสร็จภายในสองปี 

นับแต่พ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณทีี่ส่วนราชการใดมีเหตผุลความจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินการใชแ้พลตฟอร์มดจิิทัล

กลางได ้

ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในวรรคสอง  ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นเสนอ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาขยาย 

ระยะเวลาดังกล่าวได้ 

 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์จันทรโ์อชา 

นายกรัฐมนตรี 

 

****************************************************** 
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พระราชบญัญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ณ วันที่๑๖ มกราคม พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที๗่๐ ในรัชกาลปัจจุบัน 

************************************** 

ชุด เตรียมสอบทอ้งถิ่นป ี2562 

โดยประพนัธ ์เวารัมย์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

**************** 

 ประกาศเมื่อวันที ่22 มกราคม 2558 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที ่4 ก / 22 ม.ค.2558) 

 มีผลบังคับใช้  (มาตรา 2) เมือ่พ้นก าหนด 180 วนั  (มีผลบังคับใช้ 21 กรกฎาคม 2558) 

 ยกเว้น มาตรา 17 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศ วนัที่ 22 มกราคม 2558 

-ในระยะแรกจงึต้องให้ผูอ้นุญาตตามกฎหมายเตรียมความพรอ้มโดยการจัดท าคู่มือประชาชนใน

เรื่องการขออนุญาต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2558 เปน็ต้นไป และจะตอ้งจดัท าคู่มือส าหรับ

ประชาชนในทุกเรื่องของการอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 

 เป็นปีที่ 70 ในรัชกาลปัจจุบนั (ร.9) 

 ตราขีน้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ 

จุดประสงค์ของพระราชบญัญัติฉบบันี้  

     ปัจจุบนัการตดิต่อขออนญุาตด าเนินการต่างๆ จะต้องติดตอ่กับส่วนราชการหลายแห่ง รวมทัง้มี

กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมากและบางฉบับก็ไมไ่ดก้ าหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่

จ าเป็นต้องใช้ และขั้นตอนในการพจิาณาไว้ชัดเจน ท าให้เกดิความคลุมเครอื ไม่ชัดเจน เป็นการสร้าง

ภาระกับประชาชน 

    โดยที่ปัจจุบนันีม้ีกฎหมายวา่ด้วยการอนุญาตจ านวนมาก อีกทั้งในการอนุญาตบางเรื่องจะมีกฎหมาย

หลายฉบับที่มีความเช่ือมโยงผูกพันกัน ประกอบกิจการของประชาชนภาคเอกชนหรอืประชาชนต่างๆ 

จะต้องขออนุญาตในการด าเนินการเรื่องดงักล่าวจากส่วนราชการหลายแห่ง นอกจากนีก้ฎหมายที่

เก่ียวข้องกับการอนุญาตบางฉบับไม่ได้ก าหนดระยะเวลา ก าหนดรายละเอยีดของเอกสารและหลักฐานที่

จ าเป็นที่ต้องใช้ยืน่เพื่อประกอบการพจิาณา รวมถงึไม่ได้มีการก าหนดขัน้ตอนในการพจิารณาของ

เจา้หน้าทีไ่ว้อย่างชัดเจน จนท าให้เป็นการสรา้งภาระและเปน็การสรา้งภาระและเป็นอุปสรรคต่อ

ประชาชนในการยืน่ค าขออนญุาตเพื่อด าเนนิการต่างๆ เกินสมควร อาทิเช่น การขออนญุาตประกอบ

กจิการด้านการค้า ด้านการอตุสาหกรรม ดา้นการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งสง่ผลกกระทบต่อการ

เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ และท าให้ประเทศไทยเสยีโอกาสทางการค้าและการแข่งขัน

กับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในปี 2558 นี ้จะมีการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนัน้เพื่อใหม้ีกฎหมายกลาง

ที่จะก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้มีความชัดเจน รวมทั้งมีการจัดตั้งศนูย์บิ

การร่วมเพื่อรับค ารอ้งและศนูย์รับค าขออนุญาต ณ จดุเดยีว เพื่อให้การบรกิารและข้อมลูที่ชัดเจน
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เก่ียวกับการขออนุญาต ซึ่งจะเป็นการอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชนตามหลักของพระราชกฤษฎีกาว่า

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 คณะรักษาความสงบแห่งชาติจงึได้ 

รา่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ....... ต่อที่

ประชุมสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ และสภานิติบญัญัติแหง่ชาติในคราวระชุมคร้ังที่ 25/ 2557 เมื่อวันที ่20 

พฤศจิกายน 2557 ได้พจิารณาแล้วลงมติเห็นสมควรประกาศใช้กฎหมายได้ 

   บดันี ้พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ได้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที ่4 ก ลงวนัที่ 22 มกราคม 2558 แล้ว 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของ ทางราชการ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญตัินี้เรยีกวา่ “พระราชบัญญตัิการอ านวยความสะดวกในการพจิารณา 

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิีใ้ห้ใชบ้ังคับเมื่อพ้นกาํหนดหนึง่ร้อยแปดสบิวันนับแตว่ันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปน็ต้นไป เว้นแต่มาตรา ๑๗ ให้ใชบ้ังคับตั้งแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓  พระราชบัญญัตนิีใ้ห้ใชบ้ังคับกับบรรดาการอนญุาต การจดทะเบียนหรอืการแจ้ง ที่มี

กฎหมายหรอืกฎก าหนดใหต้อ้งขออนุญาต จดทะเบียน หรอืแจ้ง กอ่นจะด าเนินการใด 

  บทบัญญัติของกฎหมายหรอืกฎใดที่ขัดหรอืแยง้กับพระราชบัญญัตินี้ใหใ้ช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญตัินี ้

“เจ้าหนา้ที่”  หมายความว่า เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

“อนุญาต”  หมายความว่า การที่เจา้หน้าทีย่ินยอมให้บุคคลใดกระท าการใดทีม่ีกฎหมาย

ก าหนดให ้ต้องได้รับความยนิยอมกอ่นกระท าการนัน้ และให้หมายความรวมถงึการออกใบอนุญาต  การ

อนุมัต ิการจดทะเบียน การขึน้ทะเบียน การรับแจง้ การใหป้ระทานบัตรและการใหอ้าชญาบัตรด้วย  

“ผู้อนุญาต”  หมายความว่า ผู้ซ่ึงกฎหมายก าหนดให้มีอ านาจในการอนุญาต 

“พนักงานเจา้หน้าที่”  หมายความว่า พนักงานเจา้หน้าทีต่ามกฎหมายว่าด้วยการอนญุาต 

“กฎหมายว่าด้วยการอนญุาต” หมายความว่า บรรดากฎหมายที่มีบทบัญญัติก าหนดให้ การ

ด าเนินการใดหรอืการประกอบกจิการใดจะตอ้งได้รับอนุญาตกอ่นจงึจะด าเนินการได้ 

“คําขอ”  หมายความวา่ ค าขออนุญาต 

มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใชบ้งัคับแก ่

(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
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(๒) การพิจารณาพิพากษาคดขีองศาลและการด าเนนิงานของเจา้หนา้ที่ในกระบวนการ

พิจารณาคดี การบังคับคดีและการวางทรัพย์ 

(๓) การดําเนินงานตามกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา 

(๔) การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

(๕) การอนุญาตที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัติการทางทหารดา้นยุทธการ รวมทั้งตามกฎหมายเก่ียวกับ 

การควบคุมยุทธภัณฑ์และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวธุของเอกชน 

การยกเว้นไม่ให้น าบทบัญญัตแิห่งพระราชบัญญัตินีม้าใช้บังคับแกก่ารด าเนินกิจการใดหรอืกับ 

หน่วยงานใดนอกจากที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๖ ทุกห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้อนุญาตพิจารณากฎหมาย ที่ให้

อ านาจในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้นเพื่อยกเลิกการอนุญาตหรอืจัดให้มีมาตรการอื่น แทน

การอนุญาตหรือไม่ทั้งนี้ในกรณีที่มีความจําเป็นผู้อนุญาตจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือจัดให้มี 

มาตรการอื่นแทนในกําหนดระยะเวลาที่เร็วกว่านั้นก็ได้ 

ให้ผู้อนุญาตเสนอผลการพจิารณาตามวรรคหนึ่งตอ่คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเลกิการ

อนุญาต หรอืจัดให้มมีาตรการอื่นแทนการอนุญาต ในการนีใ้ห้คณะรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นของ

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการพิจารณา

ด้วย 

มาตรา ๗ ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาต  ผู้อนุญาต

จะต้องจัดท า คู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) 

ในการยื่นค าขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอ

อนุญาตจะต้อง ยื่นมาพร้อมกับค าขอ และจะก าหนดให้ยื่นค าขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่น

ค าขอด้วยตนเองก็ได้ คูม่ือส าหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งให้ปิดประกาศไว้ณ สถานที่ที่ก าหนดให้ยื่นค าขอ 

และเผยแพร่ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเมื่อประชาชนประสงค์จะได้ส าเนาคู่มือดังกล่าว ให้พนักงาน

เจา้หน้าที่จัดส าเนาให้ โดยจะคิดคา่ใช้จา่ยตามควรแกก่รณีก็ได้ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุคา่ใช้จ่ายดังกล่าวไว้ใน

คูม่ือส าหรับประชาชนด้วย 

ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการ 

พิจารณาอนุญาตที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 

กิจการบ้านเมืองทีดีหรือไม่ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ให้

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว 

เพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ส่วนราชการจัดให้มีศูนย์บรกิารร่วม 

เพื่อรับคําขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตไว้ ณ 

ที่เดียวกันตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด 
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มาตรา ๘ ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคําขอจะต้องตรวจสอบคํา

ขอ และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้อง

หรือ ยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบทันทถี้าเป็นกรณทีี่สามารถแก้ไขหรือ

เพิ่มเติมได้ ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้

ครบถ้วน ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ

หลักฐาน ที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขหรือยื่น

เพิ่มเติมไว้ ในบันทึกดังกล่าวด้วยและให้พนักงานเจา้หน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น 

ให้พนักงานเจ้าหนา้ที่มอบสาํเนาบันทกึตามวรรคหนึ่งให้ผู้ยื่นคําขอไว้เปน็หลักฐาน 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอได้จัดท าค าขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่ระบุ ใน

คู่มือส าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วน 

ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แนะน าหรือตามที่ปรากฏในบันทึกตามวรรคหนึ่งแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียก 

เอกสารหรอืหลักฐานเพิ่มเติมอ่นใดอีกไม่ได้ืและจะปฏิเสธการพจิารณาค าขอนั้นโดยอาศัยเหตุแห่ง ความไม่

สมบูรณ์ของค าขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้เว้นแต่เป็นกรณีที่ความไม่สมบูรณ์ 

หรือความไม่ครบถว้นนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่และเป็นผลให้ไม่

อาจอนุญาตได้ ในกรณีนีใ้ห้ผู้อนุญาตสั่งการตามที่เห็นสมควร และให้ด าเนินการทางวินัยหรอืด าเนินคดีกับ

พนักงาน เจา้หน้าที่ที่เก่ียวข้องโดยไม่ชักช้า 

  มาตรา  ๙  ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน

เพิ่มเติม ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดท าตามมาตรา  ๘  วรรค

หนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนคําขอให้แก่ผู้ยื่นคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคํา

ขอให้ทราบด้วย ผู้ยื่นค าขอจะอุทธรณค์ าสั่งคนืค าขอตามวรรคหนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครองหรือจะยื่นค าขอใหม่ก็ได้แต่ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องยื่นค าขอใดภายในระยะเวลาที่

ก าหนด 

ผู้ยื่นคําขอจะต้องยื่นคําขอนั้นใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว 

มาตรา  ๑๐  ผู้อนุญาตต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ

ประชาชนตามมาตรา ๗ และแจ้งให้ผูย้ื่นค าขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พจิารณาแล้วเสร็จ  

เมื่อครบก าหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว หากผู้อนุญาต ยัง

พิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะ

พิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งส าเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครัง้  

ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่าความล่าช้านั้นเกินสมควรแก่เหตุหรือเกิด

จากการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของผู้อนุญาต ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพรอ้มทั้งเสนอแนะให้มีการพัฒนาหรอืปรับปรุงหน่วยงานหรอืระบบ

การปฏิบัติ ราชการของหน่วยงานนั้น 
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ในกรณีไม่แจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ถือว่าผู้อนุญาตกระทําการหรือละเว้นกระทํา

การ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เว้นแต่จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใดออกใช้บังคับและมีผลให้ต้อง 

เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือรายละเอียดอื่นใดที่ปรากฏในคู่มือส าหรับประชาชน ตาม

มาตรา ๗ การเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น มิให้ใช้บังคับกับการยื่นคําขอที่ได้ยื่นไว้แล้วโดยชอบก่อนวันที่ 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ เว้นแต่กฎหมายนั้นจะบัญญัติไว้เป็นอย่าง

อื่น แต่ส าหรับในกรณีกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้นจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นได้ก็แต่เฉพาะในกรณีที่ การ

เปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นค าขอ 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กฎหมายก าหนดอายุใบอนุญาตไว้และกิจการหรือการด าเนินการที่ได้รับ 

ใบอนุญาตนั้นมีลักษณะเป็นกิจการหรอืการด าเนินการที่เห็นได้วา่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะประกอบกิจการ หรอื

ด าเนินการนั้นต่อเนื่องกัน คณะรัฐมนตรีจะก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ 

ใบอนุญาตตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ แทนการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก็ได้และเมื่อหน่วยงาน ซึ่ง

มีอ านาจออกใบอนุญาตได้รับคา่ธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว ให้ออกหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตให้แก ่ผู้รับ

ใบอนุญาตโดยเร็ว และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับการต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ แล้ว 

  การก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่ออายุ 

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ระบุชื่อ

พระราชบัญญัติ และประเภทของใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ผู้รับใบอนุญาตอาจด าเนินการ

ตามวรรคหนึ่งได้ 

กอ่นตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ให้คณะรัฐมนตรีส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ให้

สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นเวลาไม่น้อยกวา่สามสิบวัน เมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว หากสภา

ผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามิได้มีมติทักท้วง ให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงตราพระราชกฤษฎีกา

ดังกล่าว ต่อไป 

ให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่จะหารือกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกบั การออกใบอนุญาต เพื่อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและ

วรรคสอง 

มาตรา  ๑๓  ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะต้องกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการ

ตรวจสอบ การประกอบกิจการหรือการดําเนินกิจการของผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่า

ด้วยการอนุญาตก าหนด และให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้อนุญาตที่จะต้องตรวจสอบตาม

หลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าว  

เมื่อมีผู้ได้รับความเดือดร้อนร าคาญ หรือเสียหายจากการประกอบกิจการหรือการด าเนินกิจการ

ของผู้ได้รับอนุญาต ไม่ว่าความจะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เองหรือมีผู้ร้องเรียน ให้เป็นหน้าที่ของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะดําเนินการตรวจสอบและสั่งการตามอํานาจหน้าที่โดยเร็ว 

335



 

 

 
 
 

ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

มาตรา  ๑๔  ในกรณีจาํเปน็และสมควรเพือ่ประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่

ประชาชนให้คณะรัฐมนตรมีมีติจัดตั้งศนูย์รับค าขออนุญาต เพื่อทําหน้าที่เปน็ศูนย์กลางในการรับค าขอ

ตามกฎหมาย วา่ด้วยการอนญุาตขึน้ 

ให้ศูนย์รับค าขออนุญาตตามวรรคหนึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่ แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอยู่ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีและจะให้มี สาขา

ของศูนย์ประจํากระทรวงหรอืประจําจังหวัดด้วยก็ได้ 

การจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราช

กฤษฎีกา ดังกล่าวให้ก าหนดรายชื่อกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตที่จะให้อยู่ภายใต้การด าเนินการของศูนย์

รับค าขอ อนุญาต 

ในการด าเนินการเกี่ยวกับการรับค าขอ จะกําหนดในพระราชกฤษฎีกาให้ผู้ยื่นคําขอ ยื่นคําขอ ผ่าน

ทางสื่ออเิล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

มาตรา ๑๕ เมือ่มีการจัดตั้งศนูย์รับค าขออนุญาตตามมาตรา ๑๔ แล้ว ใหด้ าเนนิการและมีผล

ดังตอ่ไปนี ้

(๑) ในกรณีท่ีกฎหมายวา่ด้วยการอนุญาตหรือกฎที่ออกตามกฎหมายดังกลา่วกําหนดให้

ต้อง ยื่นค าขอ หรอืส่งเอกสารหรอืหลักฐาน หรอืค่าธรรมเนียมใด ณ สถานที่ใด ถา้ไดม้กีารยื่นค าขอ หรือ

ส่งเอกสารหรอืหลักฐาน หรอืคา่ธรรมเนียม ณ ศูนย์รับค าขออนุญาตแล้ว ให้ถือว่าได้มีการยื่นค าขอ หรอื 

ส่งเอกสารหรอืหลักฐาน หรอืคา่ธรรมเนียมโดยชอบตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตนัน้แล้ว 

(๒) บรรดาเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่ศูนย์รับคําขออนุญาตได้รับไว้ตาม (๑) ให้ศูนย์ 

รับค าขออนุญาตนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในนามของหน่วยงานของผู้อนุญาต  หรือส่งให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณแีละแจ้งให้หน่วยงานของผู้อนุญาตทราบ 

 

(๓) ในกรณีท่ีหน่วยงานของผู้อนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายจากเงินที่จะต้องนําส่งคลัง ให้ศูนย์ 

รับค าขออนุญาตหักเงินดังกล่าวแทนและส่งมอบเงินที่หักไว้นั้นให้แก่หน่วยงานของผู้อนุญาต โดยให้ศูนย์ 

รับคําขออนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายของศูนย์รับคําขออนุญาตตามอัตราที่จะได้ตกลงกับหน่วยงาน

ของผู้อนุญาต 

(๔) ระยะเวลาตามมาตรา ๑๐ ให้นับแต่วันที่ศูนย์รับค าขออนุญาตส่งเรื่องให้ผู้อนุญาต โดยศูนย์

รับค าขออนุญาตจะต้องส่งเรื่องให้ผู้อนุญาตไม่ช้ากว่าสามวันท าการและให้น ามาตรา ๑๐ วรรคสี่ มาใช้

บังคับโดยอนุโลม 

(๕) ใหเ้ป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะต้องส่งคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา ๗ ที่ถูกต้อง และ

เป็นปัจจุบันให้ศูนย์รับค าขออนุญาตตามจ านวนที่จ าเป็น และด าเนินการให้มีการฝึกอบรมหรือชี้แจง แก่

เจา้หน้าที่ของศูนย์รับค าขออนุญาต เพื่อให้เกดิความช านาญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
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(๖) ให้เป็นหนา้ที่ของเจ้าหนา้ที่ของศนูย์รับค าขออนุญาตที่จะต้องด าเนินการตามมาตรา ๘ และ

ต้องรับผดิชอบในฐานะเชน่เดยีวกับพนักงานเจ้าหนา้ที่ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๘ 

มาตรา ๑๖  ให้ศูนย์รับคาํขออนุญาตมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับคําขอและค่าธรรมเนยีม รวมตลอดทัง้ค าอุทธรณต์ามกฎหมายว่าด้วยการอนญุาต 

(๒) ให้ข้อมูล ชี้แจง และแนะน าผู้ยื่นค าขอหรือประชาชนให้ทราบถึงหลักเกณฑ์วิธีการ และ

เงื่อนไขในการขออนุญาต รวมตลอดทั้งความจําเป็นในการยื่นคําขออื่นใดที่จําเป็นต้องดําเนินการ  

ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตทั้งปวง ในการประกอบกิจการหรอืด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 

(๓) ส่งค าขอ หรือค าอุทธรณ์ที่ได้รับจากผู้ยื่นค าขอหรือผู้ยื่นค าอุทธรณ์พร้อมทั้งเอกสาร หรือ

หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคอยติดตามเร่งรัดหน่วยงานดังกล่าวเพื่อด าเนินการ ให้

ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ และคู่มือส าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ หรอืตาม

กฎหมายที่ให้สิทธิในการอุทธรณ์ 

(๔) ในกรณีที่เห็นว่าหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการยื่นคําขอ มีรายละเอียดหรือก าหนดให้ต้อง 

ส่งเอกสารที่ไม่จําเป็น หรือเป็นภาระเกินสมควรแก่ประชาชน ให้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่ง

การให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

(๕) รวบรวมปัญหาและอุปสรรคจากการอนุญาตและการด าเนินการของศูนย์รับค าขออนญุาต 

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพฒันาระบบราชการเพ่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรพีิจารณาสัง่การให้หน่วยงาน ื

ที่เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป 

(๖) เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา เก่ียวกับการอนุญาตต่าง 

ๆ รวมถงึขอ้เสนอในการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรอืก าหนดหลักเกณฑ์ที่เก่ียวกับการอนุญาตเพื่อให้

ประชาชน ได้รับความสะดวกมากขึน้ 

มาตรา ๑๗ ให้ผูอ้นุญาตจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ ให้เสร็จสิน้ภายในหนึ่งรอ้ย 

แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

มาตรา  ๑๘  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญัตินี ้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  **(ออกสอบตอนปี 2560)*** 

พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตร ี

   

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนีค้อื โดยที่ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการ

อนุญาต จํานวนมาก การประกอบกิจการของประชาชนจะต้องขออนญุาตจากส่วนราชการหลาย

แห่ง อีกทั้งกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตบางฉบบัไม่ได้กําหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐาน

ที่จ าเป็น รวมถงึขัน้ตอน ในการพจิารณาไว้ท าให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการยื่นค าขออนุญาต
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ด าเนินการต่าง ๆ ดงันัน้ เพื่อให้ม ีกฎหมายกลางท่จะกาํหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา

อนุญาตี และมีการจัดตั้งศนูย์บริการร่วม เพือ่รับค ารอ้งและศนูย์รับค าขออนุญาต ณ จุดเดยีว เพื่อให้

ข้อมูลท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเป็น การอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน จงึ

จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี ้

338



 

 

 
 
 

ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

สรุประเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถงึฉบับที่ 3 พ.ศ. 25260 

 

หมวด 1  ชนิดของหนังสือ 

 ส่วนที่ 1 หนังสือภายนอก 

 ส่วนที่ 2 หนังสือภายใน 

 ส่วนที่ 3 หนังสือประทับตรา 

 ส่วนที่ 4 หนังสือสั่งการ 

 ส่วนที่ 5 หนังสือประชาสัมพันธ์ 

 ส่วนที่ 6 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรอืรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

 ส่วนที่ 7 บทเบ็ดเตล็ด 

หมวด  2  การรับและส่งหนังสือ 

 ส่วนที่ 1 การรับหนังสือ 

 ส่วนที่ 2 การส่งหนังสือ 

 ส่วนที่ 3 เบ็ดเตล็ด 

หมวด 3   การเก็บรักษา ยืม และท าลายหนังสือ 

 ส่วนที่ 1 การเก็บรักษา 

 ส่วนที่ 2 การยืม 

 ส่วนที่ 3 การท าลาย 

หมวด 4 มาตรฐานตรา แบบพมิพ์ และซอง 

บทเฉพาะกาล 
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 ค ำนิยำม 

“งำนสำรบรรณ” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ กำร

จัดท ำ > กำรรับ >กำรส่ง > กำรเก็บรักษำ > กำรยืม > จนถึงกำร

ท ำลำย 

“หนังสือ” หมายความว่า  หนังสือรำชกำร 

“อิเล็กทรอนิกส”์ หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้ำ คลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้ำหรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้ควำม

หมำยควำมรวมถึงการประยุกต์ให้วิธีกำรทำงแสง วิธีกำรทำง

แม่เหล็ก หรอือุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการประยุกต์ใชว้ิธีต่างๆ เช่นว่านั้น 

“ระบบสำรบรรณ

อิเล็กทรอนิกส”์ 

หมายความว่า การับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่ำนระบบสื่อสำร

ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

“ส่วนรำชกำร” หมายความ กระทรวง ทบวง  กรม ส ำนักงำน หรอืหน่วยงานอื่นใดของ

รัฐทั้งในราชการส่วนกลำง ราชการส่วนภูมิภำค ราชการส่วนท้องถิ่น 

หรอืในประเทศ และให้หมำยควำมถึงคณะกรรมกำรด้วย 

“คณะกรรมกำร” หมายความว่า คณะบุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้

ปฏิบัติงานในเรื่องใดๆ และให้ความหมายความรวมถงึ คณะอนุกรรมการ 

คณะท างาน หรอืคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษะเดียวกัน 

ข้อ 7 ของระเบียบฯ ค าอธิบายซึ่งก าหนดไว้ท้ายระเบียบ ให้ถือว่ำเป็นส่วนประกอบที่ใช้ใน

งำนสำรบรรณและให้ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ 

 หมวด 1 ชนิดหนังสือ 

 หนังสือรำชกำร >> คอื เอกสำรท่ีเป็นหลักฐำนในรำชกำรได้แก่ 

(1) หนังสือที่มีไปมำระหว่างส่วนราชการ 

(2 )  หนั งสือที่ ส่ วนราชการมี ไปถึ งส่วนราชการอื่ น  หรือ ไปถึ ง

บุคคลภายนอก 

(3) หนังสือที่หน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอก มี

มำถึงส่วนราชการ 

(4) เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพื่อเป็นหลักฐำนในรำชกำร 

(5) เอกสารที่ทางราชการจัดท ำขึ้นตามกฎหมำย ระเบียบ หรือ

ข้อบังคับ 
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(6 )  ข้อมูลข่ าวสารหรือหนั งสือที่ ได้ รับจำกระบบสำรบรรณ

อิเล็กทรอนิกส ์

 หนังสือ >> มี 6 ชนิด คอื 

(1) หนังสือภำยนอก 

(2) หนังสือภำยใน 
 (3) หนงัสอืประทับตรำ 

(4) หนังสือสั่งกำร 

(5) หนงัสอืประชำสมัพันธ ์

(6) หนังสอืที่เจำ้หน้ำที่ท ำขึน้ หรอืรับไว้เป็นหลักฐำนในรำชกำร 
 นอก > ใน > ตรำ > สั่ง > ประชำ > หน้ำที่   (จ าให้แม่นๆ หนงัสือมี 6 ชนดิ ) 

 ส่วนที่ 1 หนังสือภำยนอก 

 หนังสือภำยนอก >> หนังสือตดิตอ่ราชการที่เป็นแบบพิธีกำรใช้กระดำษตรำครุฑ เป็น

หนังสือติดต่อระหวำ่งส่วนราชการ หรอืส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอืน่

ใด  ซึ่งมิใช่ส่วนรำชกำร หรอืที่มีถึงบุคคลภำยนอก  

 ประเด็นที่น่ำออกสอบ 

(1) หนังสือภายนอก ใช้กระดาษตราครุฑ 

(2)  หนังสือภายนอก เป็นรูปแบบพิธีการใชก้ระดาษตราครุฑ ขนาด 3 ซ.

ม. 

(3)  หนังสือภายนอก มีค าว่าขึน้ต้น เช่น กราบเรียน, สรรพนาม เช่น กระ

ผม,ดิฉัน มีค าลงท้าย เช่น ขอแสดงความนับถอื เป็นต้น ลงต าแหน่งของผู้

ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงบุคคลไม่เกี่ยวกับต าแหน่ง

หน้าที่ 

(4) ตัวอักษรราชการ ใช้ ฟอรน์ Thai Sarabun 16p.และอื่นๆ 

(5) การอ้างถึง ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว 

เว้นแต่มีเรื่องอื่นที่เป็นสาระส าคัญต้องน ามาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือ

ฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะให้ทราบด้วย  

(6) ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือ

หน่วยงานที่ออกหนังสือ ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับ

กระทรวง หรือทบวง  ให้ลงชื่อส่วนราชการ เจ้าของเรื่องทั้งระดับกรม

และกอง ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมลงมา ให้ลงชื่อ

ส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกองหรอืหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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(7)  โทร. ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือ

หน่วยงานที่ออกหนังสือและหมายเลขภายในตู้สาขา (ถา้มี) ไว้ด้วย 

(8) ส าเนาส่ง (ถา้มี) ในกรณีที่ผู้ส่งจัดท าส าเนาส่งไปให้ส่วนราชการหรือ

บุคคลอื่นทราบ และประสงค์จะให้ผู้รับทราบว่าได้มีส าเนาส่งไปให้ผู้ใด

แล้ว ให้พมิพ์ช่ือเต็ม หรือชื่อย่อของส่วนราชการหรือชื่อบุคคลที่ส่งส าเนา

ไปให้ เพื่อให้เป็นที่เข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ถ้าหากมีรายชื่อที่ส่งมาก

ให้พมิพ์วา่ส่งไปตามรายชื่อที่แนบ และแนบรายชื่อไปด้วย 

(9) วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปี 

พ.ศ. เช่น 2 เมษายน 2562 

 ส่วนที่ 2  หนังสือภำยใน 

 หนังสือภำยใน หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่ำหนังสือภำยนอกเป็น

หนังสือติดต่อภายในกระทรวง  ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้

กระดาษบันทึกข้อความ  

 ประเด็นมักออกข้อสอบ 

 หนังสือภายใน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 

 หนังสือภายในไม่มีค าลงท้าย 

 ส่วนที่ 3 หนังสือประทับตรำ 

 หนังสือประทับตรำ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

ขึน้ไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรอืผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก

หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึน้ไป เป็นผู้รับผดิชอบลงชื่อย่อก ากับตรา 

ประเด็นมักออกขอ้สอบ 

 หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ 

และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่อง

ส ำคัญ ได้แก่ 

(1) การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 

(2) การสง่ส าเนาหนังสือ สิง่ของ เอกสาร หรอืบรรณสาร 

(3) การตอบรับทรำบที่ไมเ่กีย่วกับรำชกำรส ำคญั หรอืกำรเงิน 

(4) การแจ้งผลงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วใหส้่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ 

(5) การเตือนเรื่องที่ค้าง 

(6) เรื่องซึ่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมขึ้นไปก ำหนดโดยท ำเป็น

ค ำสั่ง ใช้หนังสือประทับตรำ 

 หนังสือประทับตรำ ใช้กระดำษตรำครุฑ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 (1) ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าตัวของเจ้าของเรื่อง ตามที่

ก าหนดไว้ภาคผนวก 1 ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง 

(2) ถงึ ให้ลงชื่อส่วนรำชกำร หน่วยงำน หรอืบคุคลท่ีหนังสือนั้นมีถงึ 

(3) ข้อความ ให้ลงสาระส าคญัของเรื่องใช้ชัดเจน และเข้าใจง่าย 

(4) ชื่อส่วนราชการที่สง่หนงัสอืออก ใหล้งชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสอื

ออก 

(5) ตราชื่อส่วนราชการ ให้ประทับตราชื่อส่วนราชการตามขอ้ 72ของ

ระเบียบฯนี ้ด้วยหมึกสแีดง และใหผู้้รับผิดชอบลงลำยมอืชื่อย่อก ำกับ

ตรำ 

(6) วัน เดือน ป ีให้ลงตัวเลขของวันที ่ชื่อเต็มของเดอืน และตัวเลขของปี

พุทธศักราชที่ออกหนงัสอื เช่น 2 เมษายน 2562 

 (7) ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจา้ของเรื่อง หรอื

หน่วยงานทีอ่อกหนังสอื 

(8) โทร. หรือที่ตั้ง ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 

และหมายเลขภายในตู้ สาขา (ถ้ามี) ด้วย ในกรณีที่ไม่มีโทรศัพท์ ให้ลง

ที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง โดยให้ลงต าบลที่อยู่ตามความจ าเป็น 

และแขวงไปรษณยี์ (ถ้ามี) 

 ส่วนที่ 4 หนังสือสั่งกำร 

 หนังสือส่ังกำร >>> ให้ใช้ตามแบบที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดแบบ

ไว้โดยเฉพาะ 

หนังสือส่ังกำร มี 3 ชนิด ได้แก ่ค ำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ 

 (จ าดีๆสั่งการ 3 ชนิด > สั่ง > เบียบ > คับ) (มักเอานิยามมาเป็นโจทย์) 

(1) ค ำสั่ง คือ บรรดำข้อควำมที่ผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ปฏิบัติโดยชอบ

ด้วยกฎหมำยใช้กระดำษตรำครุฑ  (*สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย) 

(2)  ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอำศัย

อ ำนำจของกฎหมำยหรอืไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงำนเป็นกำร

ประจ ำ ใช้กระดำษตรำครุฑ (*อาศัยกฎหมายหรอืไม่ก็ได้) 

(3) ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดให้ใช้โดยอำศัย

อ ำนำจของกฎหมำยที่บัญญัติให้กระท าได้ ใช้กระดาษตราครุฑ (*อาศัย

อ านาจของกฎหมาย) 

 ส่วนที่ 5 หนังสือประชำสัมพันธ์ 
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 หนังสือประชาสัมพันธ์  ให้ใช้ตามแบบที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดแบบ

ไว้โดยเฉพาะ 

หนังสือประชำสัมพันธ์ มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกำศ แถลงกำรณ์ และ

ข่ำว 

(1) ประกำศ  คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกำศ หรือชี้แจงให้

ทราบหรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดำษตรำครุฑ  (*ประกาศ/ชี้แจง/

กระดาษครุฑ) 

(2)  แถลงกำรณ์  คอื บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อท าความเข้าใจ

ในกิจกำรของทำงรำชกำร หรือเหตุการณ์หรือกรณีใดๆ ให้ทรำบ

ชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดำษตรำครุฑ   (*แถลง/กิจการ/ให้ทราบ/

กระดาษครุฑ) 

(3)  ข่ำว  คอื บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทรำบ 

(เห็นสมควรเผยแพร่ / ไม่ใชก้ระดาษตราครุฑ *ขอ้สอบออกบ่อย) 

 

 

 ส่วนที่ 6 หนังสือท่ีเจ้ำหน้ำที่ท ำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐำนในรำชกำร 

 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้น

หรอืรับไว้เป็นหลักฐานใน

ราชการ  

คอื หนังสือที่ทางราชการท าขึ้นนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น หรือหนังสือที่

หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วน

ราชการ และส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด 

คือ 

หนังสือรับรอง รำยงำนกำรประชุม บันทกึ และหนังสืออื่น 

(*จ าให้แม่น 4 ชนิด รับรอง รายประชุม บัน หนังสืออื่น ออกขอ้สอบบ่อย) 

(1) หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคล 

นิติบุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ให้ปรำกฏ

แก่บุคคลโดยท่ัวไปไม่จ ำเพำะเจำะจง ใช้กระดำษตรำครุฑ  

 ข้อความ ให้ลงข้อความขึ้นต้นว่า  หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า

แล้วต่อด้วยชื่อบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่ทางราชการรับรอง 

ในกรณีเป็นบุคคลให้พิมพ์ชื่อเต็ม โดยมีค าน าหน้านาม ชื่อ นามสกุล 

ต าแหน่งหน้าที่  และสังกัดหน่วยงานที่ผู้นั้นท างานอยู่อย่างชัดแจ้ง

แล้วจงึลงข้อความที่รับรอง 

 รูปถ่ายและลายมือชื่อผู้ได้รับการับรอง ในกรณีที่การรับรองเป็นเรื่อง

ส าคัญที่ออกให้แก่บุคคลให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรอง ขนำด 4 
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x 6 เซนติเมตร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ประทับตรำชื่อส่วน

รำชกำรที่ออกหนังสือบนขอบล่ำงด้ำนขวำของรูปถ่ำยคำบต่อ

ลงบนแผ่นกระดำษและให้ผู้นั้นลงลายชื่อไว้ใต้รูปถ่ายพรอ้มทั้งพิมพ์

ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อด้วย  (* 4 x 6 ซ.ม. จ า

ให้แม่น ออกขอ้สอบบ่อย*) 

(2) รำยงำนกำรประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน ให้จัดท าตามแบบที่ 

11 ท้ายระเบียบฯ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

(1) รำยงำนกำรประชุม ให้ลงชื่อคณะที่ประชุม หรอืชื่อการประชุมนั้น 

(2) ครั้งที ่ให้ลงคร้ังที่ประชุม 

(3) เมื่อ ให้ลงวัน เดือน ปีที่ประชุม 

(4) ณ ให้ลงสถำนที่ที่ประชุม 

(5) ผู้มำประชุม ให้ลงชื่อและหรือต าแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่

ประชุมซึ่งมาประชุม ในกรณีที่มีผู้มาประชุมแทนให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทน 

และลงว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรอืต าแหน่งใด 

(6) ผู้ไม่มำประชุม ให้ลงชื่อและหรือต าแหน่งของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น

คณะที่ประชุม ซึ่งมิได้ประชุมพร้อมทั้งเหตุผล (ถา้มี) 

 

 

 (7) ผู้เข้ำร่วมประชุม ให้ลงชื่อและหรอืต าแหน่งของผู้มิได้รับการแต่งตั้ง

เป็นคณะที่ประชุม ซึ่งได้เข้ารว่มประชุม (ถา้มี) 

(8) เริ่มประชุมเวลำ ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม 

(9) ข้อควำม ให้บันทึกข้อควำมที่ประชุม โดยปกติให้เริ่มต้นด้วย

ประธานกล่าว เปิดประชุม และเรื่องที่ประชุม กับมติ หรอืข้อสรุปของที่

ประชุมในแต่ละเรื่องตามล าดับ 

(10) เลิกประชุมเวลำ ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม 

(11) ผู้จดรำยงำนกำรประชุม ให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุมคร้ังนั้น 

(ข้อสอบเคยออก ว่า “หัวข้อไม่มีในรายงานการประชุม” (ผู้ตรวจสอบ

รายงานการประชุมไม่มี) 

(3) บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือ

ผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่ หรือ
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หน่วยงานระดับต่ ำกว่ำส่วนรำชกำรระดับกรมติดต่อกันในปฏิบัติ

ราชการ โดยปกติให้ใช้กระดำษบันทกึข้อควำม 

(4)  หนังสืออื่น  คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้น เนื่องจากการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานในราชการ ซึ่งรวมถึงภาพถ่าย 

ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพและสื่อกลางบันทึกข้อมูลด้วย 

หรือหนังสือของบุคคลภายนอก ที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ ได้รับ

เข้าทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้ว มีรูปแบบตามที่กระทรวง 

กรมจะก าหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม เว้นแต่มีแบบตามกฎหมาย

เฉพาะเรื่องให้ท าตามแบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบแผนผัง สัญญำ 

หลักฐำนกำรสบืสวนและสอบสวน และค ำร้องเป็นต้น  

สื่อกลางบันทึกข้อมูล หมายความถึง สื่อใดๆ ที่อาจใช้บันทึกข้อมูลได้ 

ด้วยอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผน่บันทึกข้อมูล เทปแม่เหล็ก จาน

แม่เหล็ก แผน่ซดีี – อ่านอย่างเดียว หรอืแผ่นดิจทิัลอเนกประสงค ์เป็นต้น 

 ส่วนที่ 7 บทเบ็ดเตล็ด 

 หนังสือท่ีต้องปฏิบัติ

ให้เร็วกว่ำปกต ิ

เป็นหนังสือทีต่้องต้องจดัสง่และด าเนินการทางสารบรรณด้วยความ

รวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คอื 

(1) ด่วนที่สุด ให้เจ้าหนา้ที่ปฏิบัตใินทันทีท่ีได้รับหนังสือนั้น 

(2) ด่วนมำก ให้เจา้หนา้ที่ปฏิบตัโิดยเร็ว 

(3) ด่วนมำก ให้เจา้หนา้ที่ปฏิบตัเิร็วกว่ำปกติ เท่ำที่จะท ำได ้

  ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสแีดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง 

32 พอยท ์

 ในกรณีที่ต้องการให้หนังสือสง่ถงึผู้รับภายในเวลาที่ก าหนด ให้ระบุ

ค าว่า ด่วนภายใน แล้วลงวนั เดือน ปี และก าหนดเวลาที่ตอ้งการให้

หนังสือนัน้ไปถงึผู้รับ กับให้เจา้หน้าทีส่่งถงึผู้รับซึ่งระบุบนหน้าซอง

ภายในเวลาที่ก าหนด 

  การติดต่อราชการนอกจากการจะด าเนินการโดยหนังสือที่เป็น

เอกสำรสำมำรถด ำเนินกำรด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ได้ 

 ในกรณีที่ติดต่อรำชกำรด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้

ผู้ส่งตรวจสอบผลส่งทุกครั้งและให้ผู้รับแจ้งตอบรับ เพื่อยืนยันว่า

หนังสือได้จัดส่งหนังสือเป็นเอกสาร เว้นแต่กรณีเป็นเรื่องส าคัญ

จ าเป็นต้องยืนยันเป็นเอกสาร ให้ท าเอกสารยืนยันตามไปทันทีการส่ง
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ข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรเลข วิทยุโทรเลข โทรพิมพ์ 

โทรศัพท์ วิทยุสื่อสารวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น  

ให้ผู้รับปฏิบัติเช่นเดียวกับได้รับหนังสือ ในกรณีที่จ าเป็นต้องยืนยัน

เป็นหนังสือให้ท าหนังสือยืนยันตามไปทันที 

 การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสารซึ่งไม่มีหลักฐาน ปรากฏชัดแจ้ง 

เช่น ทางโทรศัพท์ วิทยุสื่อสารวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ 

เป็นต้น ให้ผูส้่งและผู้รับบันทึกขอ้ความไว้เป็นหลักฐาน 

  หนังสือที่จัดท าขึ้นโดยปกติให้มีส ำเนำคู่ฉบับเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง 1 

ฉบับ และให้มีส าเนาเก็บไว้ที่หน่วยงำนสำรบรรณกลำง 1 ฉบับ 

 ส าเนาคู่ฉบับผู้ลงชื่อลงลายมือชื่อ หรอืลายมือชื่อย่อ และให้ผู้ร่ำง ผู้

พิมพ์ และผู้ตรวจลงลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อย่อไว้ที่ข้างท้ายขอบ

ล่างด้านขวาของหนังสือ  (ผู้ร่าง /ผู้พิมพ์/ผู้ตรวจ จ าๆดีไม่มีผู้ทานนะ

ครับ** 

 หนงัสือที่เจ้ำของหนังสือ

เห็นว่ำมีส่วนรำชกำรอื่นที่

เกี่ยวข้อง 

 ควรได้รับทราบด้วยโดยปกติให้ส่งส ำเนำไปให้ทรำบโดยท ำเป็น

หนังสือประทับตรำ 

 ส าเนาหนังสือให้มีค ารับรอง ส าเนาถูกต้อง โดยให้ข้าราชการพล

เรือนหรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น 

- ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรอื 

- ประเภททั่วไป ระดับช านาญงานขึน้ไป 

- เจา้หน้าที่ของรัฐอื่นที่เทียบเท่า หรอืพนักงานราชการ 

 หนังสือท่ีเจ้ำของหนังสือ

เห็นว่ำมีส่วนรำชกำรอื่นที่

เกี่ยวข้อง 

 ควรได้รับทราบด้วยโดยปกติให้ส่งส ำเนำไปให้ทรำบโดยท ำเป็น

หนังสือประทับตรำ 

 ส าเนาหนังสือให้มีค ารับรอง ส าเนาถูกต้อง โดยให้ข้าราชการพล

เรือนหรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น 

- ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติกำร หรอื 

- ประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำนขึ้นไป 

- เจา้หน้าที่ของรัฐอื่นที่เทียบเท่ำ หรอืพนักงำนรำชกำร 

 ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องที่ท าส าเนาหนังสือหนังสือนั้น ลงลายมือชื่อรับรอง 

พรอ้มทั้งลงชื่อตัวบรรจง ต าแหน่งและวัน เดือน ปีที่รับรอง ไว้ที่ขอบล่ำง

ข้ำงหนังสือ 
  หนังสือเวียน คือหนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจ านวนมาก มีใจควำม

อย่ำงเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียน
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หนังสือส่ง ซึ่งก าหนดเป็นเลขที่หนังสือเวยีนโดยเฉพาะ เร่ิมตั้งแต่เลข 

1 เรียงเป็นล าดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน หรือใช้เลขที่ของหนังสือทั่วไป

ตามแบบหนังสือภายนอกอย่างหนึ่งอย่างใด 

 เมื่อผู้รับได้รับหนังสือเวียนแล้วเห็นว่าเรื่องนั้นจะต้องให้หน่วยงาน 

หรือบุคคลในบังคับบัญชาในระดับต่างๆ ได้รับทราบด้วย ก็ให้มี

หน้าที่จัดท าส าเนา หรือจัดส่งให้หน่วยงานหรือบุคคลเหล่านั้น

โดยเร็ว 

 หนังสือภำษำต่ำงประเทศ ให้ใชก้ระดำษตรำครุฑ 

หนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้ท าตามแบบที่ก าหนดในภาคผนวก 4 

ส ำหรับหนังสือที่เป็นภำษำอื่นๆ ซึ่งมิใช่ภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตาม

ประเพณีนิยม 

 หมวด 2 กำรรับและส่งหนงัสือ 

 ส่วนที่ 1 กำรรับหนังสือ 

 หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสาร

บรรณกลางปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 

 กำรรับหนังสือที่มีชั้นควำมลับ ในช้ันลับหรือลับมาก ด้วยระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการ

แต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับ เป็นผู้รับผ่ำนระบบกำร

รักษำควำมปลอดภัย โดยให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำร

รักษำควำมลับของทำงรำชกำร 

 

 

 

  จัดล ำดับควำมส ำคัญและควำมเร่งด่วนของหนังสือ เพื่อ

ด ำเนินกำรก่อนหลัง และให้ผู้ เปิดซองตรวจเอกสาร หำกไม่

ถูกต้องให้ติดต่อส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออก

หนังสือเพื่อด าเนินการให้ถูกต้อง หรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็น

หลักฐาน แล้วจงึด าเนินการเรื่องนั้นต่อไป 

  กำรประทับตรำรับหนังสือให้ประทับที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ 

โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 

(1) เลขรับ ให้ลงเลขที่รับตามเลขที่รับในทะเบียน 

(2) วันที ่ให้ลงวนั เดือน ปีที่รับหนังสือ 
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(3) เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ 

 ลงทะเบยีนรับหนงัสอื  ในทะเบียนหนังสือรับตามแบบที่  13 ท้ายระเบียบโดยกรอก

รายละเอียดดังนี้ 

(1) ทะเบียนหนังสือรับ วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวัน เดือน ปีที่ลงทะเบียน 

(2) เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขล าดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงล ำดับ

ติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน เลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับ

เลขที่ในตรารับหนังสือ 

(3) ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือที่รับเข้ามา 

(4) ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีของหนังสือที่รับเข้ามา 

(5) จาก ให้ลงต าแหน่งเจ้าของหนังสือ หรอืชื่อส่วนราชการ หรอืชื่อบุคคล

ในกรณีที่ไม่มีต าแหน่ง 

(6) ถึง ให้ลง ต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมาถงึ หรือชื่อส่วนราชการ หรือ

ชื่อบุคคล ในกรณีที่ไม่มีต าแหน่ง 

(7) เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้สรุป

เรื่องย่อ 

(8) การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือฉบับนั้น 

(9) หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถา้มี) 

 จัดแยกหนังสือท่ี

ลงทะเบียนรับแล้ว 

 ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการ โดยให้ลงชื่อหน่วยงานที่รับ

หนังสือนั้นในช่อง การปฏิบัติ ถ้ามีช่ือบุคคล หรอืต าแหน่งที่เก่ียวข้อง

กับการรับหนังสือให้ลงชื่อหรอืต าแหน่งไว้ด้วย 

 การส่งหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วให้ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง

ด าเนินการ จะส่งโดยใช้สมุดส่งหนังสือตามข้อ 48 หรือให้ผู้รับ

หนังสือลงชื่อ และวัน เดือน ปี ที่รับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในทะเบียน

รับหนังสือก็ได้ 

  การด าเนินการตามขั้นตอนนี ้จะเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาผู้หรอืไม่ ให้

เป็นไปตามที่หัวหน้าส่วนราชการก าหนด 

 ถ้าหนังสือรับนั้นจะต้องด าเนินเรื่องในหน่วยงานนั้นเองจนถึงขั้นได้

ตอบหนังสือไปแล้วให้ลงทะเบียนว่าได้ส่งออกไปโดยหนังสือที่เท่าใด 

วัน เดือน ปีใด 

 การรับหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน เมื่อผู้รับได้รับหนังสือจาก

หน่วยงานสารบรรณกลางแล้ว ให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวข้างต้น

โดยอนุโลม 

 ส่วนที่ 2 กำรส่งหนังสือ 
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 หนังสือส่ง  คอื หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี ้

 การส่งหนังสือที่มีชั้นควำมลับ ในชั้นลับหรือลับมำก ด้วยระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการ

แต่งตั้งให้เข้าถงึเอกสารลับแต่ละระดับ เป็นผู้ส่งผ่านระบบการรักษา

ความปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ

ของทางราชการ 

  ชั้นควำมลับในหนังสือรำชกำร 

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

ก าหนดว่าช้ันความลับของข้อมูลข่าวสารลับ  แบ่งออกเป็น 3 ชั้น 

คอื 

(1) ลับที่สุด (TOP SECRET) หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหาก

เปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะกอ่ให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์

รัฐอย่ำงร้ำยแรงที่สุด 

(2) ลับมำก (SECRET) หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผย
ทั้งหมด หรอืเพียงบางส่วนจะกอ่ให้เกดิความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ

อย่ำงร้ำยแรง 
(3) ลับ (CONFIDENTIAL) หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผย
ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหำยแก่ประโยชน์แห่ง

รัฐ 
  ให้เจ้ำของเรื่องตรวจสอบควำมเรียบร้อยของหนังสือ รวมทั้งสิ่ง

ที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วนแล้ว ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสาร

บรรณกลางเพื่อส่งออก 

  ก่อนบรรจุซอง ให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนสำรบรรณกลำง

ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของหนังสือตลอดจนสิ่งที่ส่งไปด้วยอีก

คร้ังหนึ่ง แล้วปดิผนึก 

 หนังสือที่ไม่มีควำมส ำคัญมำกนัก อาจส่งไปโดยวิธีพับยึดติดด้วย

แถบกาว กาว เย็บด้วยลวด หรอืวิธีอื่นแทนการบรรจุซอง 

  การจา่หน้าซอง ให้ปฏิบัติตามแบบที่ตามแบบที่ 15 ท้ายระเบียบ 

 ส าหรับหนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ ให้ปฏิบัติตามข้อ 28 

 ในกรณีไม่ใช้สมุดส่งหนังสือ ให้มีใบรับหนังสือตามข้อ 49 แนบติด

ซองไปด้วย 
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  การส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ หรือ

วิธีการที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยก าหนด 

 การส่งหนังสือซึ่งมิใช่เป็นการส่งโดยทางไปรษณีย์ เมื่อส่งหนังสือให้

ผู้รับแล้ว ผู้ส่งต้องให้ผู้รับลงชื่อรับในสมุดส่งหนังสือ หรือใบรับ 

แล้วแต่กรณ ีถา้เป็นใบรับให้น าไปรับนั้นมาผนึกติดไว้ที่ส าเนาคู่ฉบับ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
ว่าด้วยงานสารบรรณ 

พ.ศ. ๒๕๒๖๑ 
   

 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

พ.ศ. ๒๕๐๖ เสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 

๒๕๒๖” 
 
ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๖ เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 
๓.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๓.๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๓.๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๑๖ 
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี และคําสั่งอื่นใด ในส่วนที่กําหนดไว้

แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน เว้นแต่กรณีที่กล่าวในข้อ ๕ 
 
ข้อ ๔  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ 
ส่วนราชการใดมีความจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ได้

กําหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ขอทําความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
ข้อ ๕๒  ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือ

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณไว้เป็น
อย่างอื่น ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

 
ข้อ ๖  ในระเบียบนี้ 
“งานสารบรรณ” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มต้ังแต่

การจัดทําการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 
“หนังสือ” หมายความว่า หนังสือราชการ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๙๙ ง/หน้า ๑/๒๓ กันยายน ๒๕๔๘ 
๒ ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๘ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“อิเล็กทรอนิกส์”๓ หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทาง
แสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น 

“ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”๔ หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือ
หนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหน่วยงานอื่น
ใดของรัฐทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือ
ในต่างประเทศและให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้
ปฏิบัติงานในเรื่องใดๆ และให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะบุคคลอื่นที่
ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 

 
ข้อ ๗  คําอธิบายซึ่งกําหนดไว้ท้ายระเบียบ ให้ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในงานสาร

บรรณและให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
 
ข้อ ๘  ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความ

และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกและจัดทํา
คําอธิบายกับให้มีหน้าที่ดําเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ 

การตีความ การวินิจฉัยปัญหา และการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก และคําอธิบายตาม
วรรคหนึ่งปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะขอความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ 

 
หมวด ๑ 

ชนิดของหนังสือ 
   

 
ข้อ ๙๕  หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 
๙.๑ หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
๙.๒ หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึง

บุคคลภายนอก 
๙.๓ หนังสือที่หน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วน

ราชการ 

                                                 
๓ ข้อ ๖ นิยามคําว่า “อิเล็กทรอนิกส์” เพิ่มโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร

บรรณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๔ ข้อ ๖ นิยามคําว่า “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” เพิ่มโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๕ ข้อ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๘ 

กฎหมาย 11 ฉบับ เตรียมสอบท้องถิ่น >>>     323
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๙.๔ เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 
๙.๕ เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
๙.๖ ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ข้อ ๑๐  หนังสือ มี ๖ ชนิด คือ 
๑๐.๑ หนังสือภายนอก 
๑๐.๒ หนังสือภายใน 
๑๐.๓ หนังสือประทับตรา 
๑๐.๔ หนังสือสั่งการ 
๑๐.๕ หนังสือประชาสัมพันธ์ 
๑๐.๖ หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทําขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
 

ส่วนที่ ๑ 
หนังสือภายนอก 
   

 
ข้อ ๑๑  หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษ

ตราครุฑเป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วน
ราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก ให้จัดทําตามแบบที่ ๑ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

๑๑.๑ ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจ้าของเรื่อง ตามที่กําหนดไว้ใน
ภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง สําหรับหนังสือของคณะกรรมการให้กําหนดรหัสตัวพยัญชนะ
เพิ่มขึ้นได้ตามความจําเป็น 

๑๑.๒ ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อส่วนราชการ สถานที่ราชการ หรือ
คณะกรรมการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้น และโดยปกติให้ลงที่ต้ังไว้ด้วย 

๑๑.๓ วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปี
พุทธศักราชที่ออกหนังสือ 

๑๑.๔ เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็น
หนังสือต่อเนื่อง โดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 

๑๑.๕ คําขึ้นต้น ให้ใช้คําขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้คําขึ้นต้น
สรรพนาม และคําลงท้าย ที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ๒ แล้วลงตําแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือ ช่ือ
บุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่ 

๑๑.๖ อ้างถึง (ถ้ามี) ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ส่วนราชการ
ผู้รับหนังสือได้รับมาก่อนแล้ว จะจากส่วนราชการใดก็ตาม โดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
และเลขที่หนังสือ วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช ของหนังสือนั้น 

การอ้างถึง ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่มี
เรื่องอื่นที่เป็นสาระสําคัญต้องนํามาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือฉบับอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะ
ให้ทราบด้วย 

กฎหมาย 11 ฉบับ เตรียมสอบท้องถิ่น >>>     324

รวบรวมโดยประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เว็บไซต์ http://valrom.igetweb.com
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๑๑.๗ สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ให้ลงชื่อสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารที่ส่งไปพร้อมกับ
หนังสือนั้น ในกรณีที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใด 

๑๑.๘ ข้อความ ให้ลงสาระสําคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความ
ประสงค์หลายประการให้แยกเป็นข้อๆ 

๑๑.๙ คําลงท้าย ให้ใช้คําลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้คํา
ขึ้นต้นสรรพนาม และคําลงท้าย ที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ๒ 

๑๑.๑๐ ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือ และให้พิมพ์ช่ือเต็มของเจ้าของ
ลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ ตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ๓ 

๑๑.๑๑ ตําแหน่ง ให้ลงตําแหน่งของเจ้าของหนังสือ 
๑๑.๑๒ ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงาน

ที่ออกหนังสือ ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกระทรวง หรือทบวง ให้ลงชื่อส่วนราชการ
เจ้าของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมลงมา ให้ลงชื่อส่วน
ราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑๑.๑๓ โทร. ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่
ออกหนังสือและหมายเลขภายในตู้สาขา (ถ้ามี) ไว้ด้วย 

๑๑.๑๔ สําเนาส่ง (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ส่งจัดทําสําเนาส่งไปให้ส่วนราชการ หรือบุคคล
อ่ืนทราบ และประสงค์จะให้ผู้รับทราบว่าได้มีสําเนาส่งไปให้ผู้ใดแล้ว ให้พิมพ์ช่ือเต็ม หรือชื่อย่อของ
ส่วนราชการหรือชื่อบุคคลที่ส่งสําเนาไปให้ เพื่อให้เป็นที่เข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ถ้าหากมีรายชื่อที่
ส่งมากให้พิมพ์ว่าส่งไปตามรายชื่อที่แนบ และแนบรายชื่อไปด้วย 

 
ส่วนที่ ๒ 

หนังสือภายใน 
   

 
ข้อ ๑๒  หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือ

ภายนอกเป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึก
ข้อความ และให้จัดทําตามแบบที่ ๒ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

๑๒.๑ ส่วนราชการ ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ
โดยมีรายละเอียดพอสมควร โดยปกติถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมขึ้นไป ให้ลงชื่อส่วน
ราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับตํ่ากว่ากรมลงมา
ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกอง หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่องพร้อมทั้งหมายเลข
โทรศัพท์ (ถ้ามี) 

๑๒.๒ ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจ้าของเรื่อง ตามที่กําหนดไว้ใน
ภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง สําหรับหนังสือของคณะกรรมการให้กําหนดรหัสตัวพยัญชนะ
เพิ่มขึ้นได้ตามความจําเป็น 

๑๒.๓ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่
ออกหนังสือ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๑๒.๔ เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็น
หนังสือต่อเนื่อง โดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 

๑๒.๕ คําขึ้นต้น ให้ใช้คําขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้คําขึ้นต้น
สรรพนาม และคําลงท้าย ที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ๒ แล้วลงตําแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อ
บุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่ 

๑๒.๖ ข้อความ ให้ลงสาระสําคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความ
ประสงค์หลายประการให้แยกเป็นข้อ ๆ ในกรณีที่มีการอ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันหรือมีสิ่งที่ส่งมา
ด้วยให้ระบุไว้ในข้อนี้ 

๑๒.๗ ลงชื่อและตําแหน่ง ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑๑.๑๐ และข้อ ๑๑.๑๑ โดยอนุโลม 
ในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดใดประสงค์จะกําหนดแบบการเขียน

โดยเฉพาะเพื่อใช้ตามความเหมาะสมก็ให้กระทําได้ 
 

ส่วนที่ ๓ 
หนังสือประทับตรา 
   

 
ข้อ ๑๓  หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้า

ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกํากับตรา 

หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วน
ราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสําคัญ ได้แก่ 

๑๓.๑ การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
๑๓.๒ การส่งสําเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
๑๓.๓ การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสําคัญ หรือการเงิน 
๑๓.๔ การแจ้งผลงานที่ได้ดําเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ 
๑๓.๕ การเตือนเรื่องที่ค้าง 
๑๓.๖ เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทําเป็นคําสั่ง ให้ใช้

หนังสือประทับตรา 
 
ข้อ ๑๔  หนังสือประทับตรา ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทําตามแบบที่ ๓ ท้าย

ระเบียบโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
๑๔.๑ ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจ้าของเรื่อง ตามที่กําหนดไว้ใน

ภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง 
๑๔.๒ ถึง ให้ลงชื่อส่วนราชการ หน่วยงาน หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง 
๑๔.๓ ข้อความ ให้ลงสาระสําคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
๑๔.๔ ช่ือส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก 
๑๔.๕ ตราชื่อส่วนราชการ ให้ประทับตราชื่อส่วนราชการตามข้อ ๗๒ ด้วยหมึกแดง

และให้ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อย่อกํากับตรา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๑๔.๖ วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือนและตัวเลขของปี
พุทธศักราชที่ออกหนังสือ 

๑๔.๗ ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่
ออกหนังสือ 

๑๔.๘ โทร. หรือที่ต้ัง ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง และ
หมายเลขภายในตู้สาขา (ถ้ามี) ด้วย ในกรณีที่ไม่มีโทรศัพท์ ให้ลงที่ต้ังของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
โดยให้ลงตําบลท่ีอยู่ตามความจําเป็น และแขวงไปรษณีย์ (ถ้ามี) 

 
ส่วนที่ ๔ 

หนังสือสั่งการ 
   

 
ข้อ ๑๕  หนังสือสั่งการ ให้ใช้ตามแบบที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมาย

กําหนดแบบไว้โดยเฉพาะ 
หนังสือสั่งการมี ๓ ชนิด ได้แก่ คําสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ 
 
ข้อ ๑๖  คําสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วย

กฎหมายใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทําตามแบบที่ ๔ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
๑๖.๑ คําสั่ง ให้ลงชื่อส่วนราชการ หรือตําแหน่งของผู้มีอํานาจที่ออกคําสั่ง 
๑๖.๒ ที่ ให้ลงเลขที่ที่ออกคําสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข ๑ เรียงเป็นลําดับไปจน

สิ้นปีปฏิทินทับเลขปีพุทธศักราชที่ออกคําสั่ง 
๑๖.๓ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกคําสั่ง 
๑๖.๔ ข้อความ ให้อ้างเหตุที่ออกคําสั่ง และอ้างถึงอํานาจที่ให้ออกคําสั่ง (ถ้ามี)ไว้

ด้วย แล้วจึงลงข้อความที่สั่ง และวันใช้บังคับ 
๑๖.๕ สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปี

พุทธศักราชที่ออกคําสั่ง 
๑๖.๖ ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกคําสั่ง และพิมพ์ช่ือเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้

ใต้ลายมือชื่อ 
๑๖.๗ ตําแหน่ง ให้ลงตําแหน่งของผู้ออกคําสั่ง 
 
ข้อ ๑๗  ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอํานาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัย

อํานาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจํา ใช้กระดาษตราครุฑ และ
ให้จัดทําตามแบบที่ ๕ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

๑๗.๑ ระเบียบ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบ 
๑๗.๒ ว่าด้วย ให้ลงชื่อของระเบียบ 
๑๗.๓ ฉบับที่ ถ้าเป็นระเบียบที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับ

ที่เท่าใด แต่ถ้าเป็นระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ลงเป็น ฉบับที่ ๒ และที่ถัดๆ ไป
ตามลําดับ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๑๗.๔ พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบ 
๑๗.๕ ข้อความ ให้อ้างเหตุผลโดยย่อ เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบียบ

และอ้างถึงกฎหมายที่ให้อํานาจออกระเบียบ (ถ้ามี) 
๑๗.๖ ข้อ ให้เรียงข้อความที่จะใช้เป็นระเบียบเป็นข้อๆ โดยให้ข้อ ๑ เป็นชื่อระเบียบ 

ข้อ ๒ เป็นวันใช้บังคับกําหนดว่าให้ใช้บังคับต้ังแต่เมื่อใด และข้อสุดท้าย เป็นข้อผู้รักษาการ ระเบียบ
ใดถ้ามีมากข้อหรือหลายเรื่อง จะแบ่งเป็นหมวดก็ได้ โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่
จะขึ้นหมวด ๑ 

๑๗.๗ ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปี
พุทธศักราชที่ออกระเบียบ 

๑๗.๘ ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกระเบียบ และพิมพ์ช่ือเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ
ไว้ใต้ลายมือชื่อ 

๑๗.๙ ตําแหน่ง ให้ลงตําแหน่งของผู้ออกระเบียบ 
 
ข้อ ๑๘  ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอํานาจหน้าที่กําหนดให้ใช้โดยอาศัย

อํานาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทําได้ ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทําตามแบบท่ี ๖ ท้าย
ระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

๑๘.๑ ข้อบังคับ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับ 
๑๘.๒ ว่าด้วย ให้ลงชื่อของข้อบังคับ 
๑๘.๓ ฉบับที่ ถ้าเป็นข้อบังคับที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่าเป็น

ฉบับที่เท่าใด แต่ถ้าเป็นข้อบังคับเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ลงเป็นฉบับที่ ๒ และที่ถัดๆ ไป
ตามลําดับ 

๑๘.๔ พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข้อบังคับ 
๑๘.๕ ข้อความ ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกข้อบังคับ

และอ้างถึงกฎหมายที่ให้อํานาจออกข้อบังคับ 
๑๘.๖ ข้อ ให้เรียงข้อความที่จะใช้บังคับเป็นข้อ ๆ โดยให้ ข้อ ๑ เป็นชื่อข้อบังคับข้อ 

๒ เป็นวันใช้บังคับกําหนดว่าให้ใช้บังคับต้ังแต่เมื่อใด และข้อสุดท้ายเป็นข้อผู้รักษาการ ข้อบังคับใดถ้า
มีมากข้อหรือหลายเรื่องจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้ โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้น
หมวด ๑ 

๑๘.๗ ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปี
พุทธศักราช ที่ออกข้อบังคับ 

๑๘.๘ ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกข้อบังคับ และพิมพ์ช่ือเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ
ไว้ใต้ลายมือชื่อ 

๑๘.๙ ตําแหน่ง ให้ลงตําแหน่งของผู้ออกข้อบังคับ 
 

ส่วนที่ ๕ 
หนังสือประชาสัมพันธ์ 

   
 

กฎหมาย 11 ฉบับ เตรียมสอบท้องถิ่น >>>     328

รวบรวมโดยประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เว็บไซต์ http://valrom.igetweb.com

358



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๑๙  หนังสือประชาสัมพันธ์ ให้ใช้ตามแบบที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมี
กฎหมายกําหนดแบบไว้โดยเฉพาะ 

หนังสือประชาสัมพันธ์มี ๓ ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 
 
ข้อ ๒๐  ประกาศ คือ บรรดาข้อความท่ีทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ 

หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทําตามแบบที่ ๗ ท้ายระเบียบ โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 

๒๐.๑ ประกาศ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ 
๒๐.๒ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ประกาศ 
๒๐.๓ ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกประกาศและข้อความที่ประกาศ 
๒๐.๔ ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปี

พุทธศักราชที่ออกประกาศ 
๒๐.๕ ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกประกาศ และพิมพ์ช่ือเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ

ไว้ใต้ลายมือชื่อ 
๒๐.๖ ตําแหน่ง ให้ลงตําแหน่งของผู้ออกประกาศ 
ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ทําเป็นแจ้งความ ให้เปลี่ยนคําว่าประกาศ เป็น แจ้ง

ความ 
 
ข้อ ๒๑  แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความท่ีทางราชการแถลงเพื่อทําความเข้าใจใน

กิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ 
และให้จัดทําตามแบบที่ ๘ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

๒๑.๑ แถลงการณ์ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ 
๒๑.๒ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกแถลงการณ์ 
๒๑ .๓ ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกแถลงการณ์หลายฉบับในเรื่องเดียวที่

ต่อเนื่องกัน ให้ลงฉบับที่เรียงตามลําดับไว้ด้วย 
๒๑.๔ ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกแถลงการณ์และข้อความที่แถลงการณ์ 
๒๑.๕ ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ 
๒๑.๖ วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปี

พุทธศักราชที่ออกแถลงการณ์ 
 
ข้อ ๒๒  ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ ให้

จัดทําตามแบบที่ ๙ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
๒๒.๑ ข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว 
๒๒.๒ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกข่าว 
๒๒.๓ ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกข่าวหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกันให้ลง

ฉบับที่เรียงตามลําดับไว้ด้วย 
๒๒.๔ ข้อความ ให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของข่าว 
๒๒.๕ ส่วนราชการที่ออกข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๒๒.๖ วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปี
พุทธศักราชที่ออกข่าว 

 
ส่วนที่ ๖ 

หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทําขึ้นหรอืรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
   

 
ข้อ ๒๓  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่

ทางราชการทําขึ้นนอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือหนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ 
หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ และส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี ๔ 
ชนิด คือหนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่น 

 
ข้อ ๒๔  หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคล นิติ

บุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จําเพาะ
เจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทําตามแบบที่ ๑๐ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

๒๔.๑ เลขที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มต้ังแต่เลข ๑ เรียงเป็น
ลําดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน ทับเลขปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง หรือลงเลขที่ของหนังสือทั่วไป
ตามแบบหนังสือภายนอกอย่างหนึ่งอย่างใด 

๒๔.๒ ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อของส่วนราชการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือ
นั้น และจะลงสถานที่ต้ังของส่วนราชการเจ้าของหนังสือด้วยก็ได้ 

๒๔.๓ ข้อความ ให้ลงข้อความขึ้นต้นว่า หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่าแล้วต่อด้วย
ช่ือบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่ทางราชการรับรอง ในกรณีเป็นบุคคลให้พิมพ์ช่ือเต็มโดยมีคํา
นําหน้านาม ช่ือ นามสกุล ตําแหน่งหน้าที่ และสังกัดหน่วยงานที่ผู้นั้นทํางานอยู่อย่างชัดแจ้งแล้วจึงลง
ข้อความที่รับรอง 

๒๔.๔ ให้ไว้ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปี
พุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง 

๒๔.๕ ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการผู้ออกหนังสือ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายและพิมพ์ช่ือเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ 

๒๔.๖ ตําแหน่ง ให้ลงตําแหน่งของผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือ 
๒๔.๗ รูปถ่ายและลายมือชื่อผู้ได้รับการรับรอง ในกรณีที่การรับรองเป็นเรื่องสําคัญ

ที่ออกให้แก่บุคคลให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรอง ขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร หน้าตรง ไม่สวม
หมวกประทับตราชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือบนขอบล่างด้านขวาของรูปถ่ายคาบต่อลงบน
แผ่นกระดาษและให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อไว้ใต้รูปถ่ายพร้อมทั้งพิมพ์ช่ือเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้
ลายมือชื่อด้วย 

 
ข้อ ๒๕  รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วม

ประชุมและมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน ให้จัดทําตามแบบที่ ๑๑ ท้ายระเบียบ โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 

กฎหมาย 11 ฉบับ เตรียมสอบท้องถิ่น >>>     330

รวบรวมโดยประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เว็บไซต์ http://valrom.igetweb.com

360



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๒๕.๑ รายงานการประชุม ให้ลงชื่อคณะที่ประชุม หรือชื่อการประชุมนั้น 
๒๕.๒ ครั้งที่ ให้ลงครั้งที่ประชุม 
๒๕.๓ เมื่อ ให้ลงวัน เดือน ปีที่ประชุม 
๒๕.๔ ณ ให้ลงสถานที่ที่ประชุม 
๒๕.๕ ผู้มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือตําแหน่งของผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะที่ประชุมซึ่ง

มาประชุม ในกรณีที่มีผู้มาประชุมแทนให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทน และลงว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรือ
ตําแหน่งใด 

๒๕.๖ ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือตําแหน่งของผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะที่
ประชุม ซึ่งมิได้มาประชุมพร้อมทั้งเหตุผล (ถ้ามี) 

๒๕.๗ ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อและหรือตําแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งต้ังเป็น
คณะที่ประชุม ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 

๒๕.๘ เริ่มประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม 
๒๕.๙ ข้อความ ให้บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติให้เริ่มต้นด้วยประธานกล่าว

เปิดประชุม และเรื่องที่ประชุม กับมติ หรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องตามลําดับ 
๒๕.๑๐ เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม 
๒๕.๑๑ ผู้จดรายงานการประชุม ให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุมครั้งนั้น 
 
ข้อ ๒๖ บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้ บังคับบัญชา หรือ

ผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานระดับตํ่ากว่าส่วน
ราชการระดับกรมติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ และให้มี
หัวข้อดังต่อไปนี้ 

๒๖.๑ ช่ือหรือตําแหน่งที่บันทึกถึง โดยใช้คําขึ้นต้นตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ๒ 
๒๖.๒ สาระสําคัญของเรื่อง ให้ลงใจความของเรื่องที่บันทึก ถ้ามีเอกสารประกอบก็

ให้ระบุไว้ด้วย 
๒๖.๓ ช่ือและตําแหน่ง ให้ลงลายมือชื่อและตําแหน่งของผู้บันทึก และในกรณีที่ไม่ใช้

กระดาษบันทึกข้อความ ให้ลงวัน เดือน ปีที่บันทึกไว้ด้วย 
การบันทึกต่อเนื่อง โดยปกติให้ผู้บันทึกระบุคําขึ้นต้น ใจความบันทึก และลงชื่อ

เช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น และให้ลงวัน เดือน ปี กํากับใต้ลายมือชื่อผู้บันทึก หากไม่มีความเห็น
ใดเพิ่มเติมให้ลงชื่อและวัน เดือน ปี กํากับเท่านั้น 

 
ข้อ ๒๗๖  หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานในราชการ ซึ่งรวมถึงภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ 
และสื่อกลางบันทึกข้อมูลด้วย หรือหนังสือของบุคคลภายนอก ที่ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ได้รับ
เข้าทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้ว มีรูปแบบตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม จะกําหนดขึ้นใช้
ตามความเหมาะสมเว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ทําตามแบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบ 
แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และคําร้อง เป็นต้น 
                                                 

๖ ข้อ ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๘ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สื่อกลางบันทึกข้อมูลตามวรรคหนึ่ง หมายความถึง สื่อใด ๆ ที่อาจใช้บันทึกข้อมูลได้
ด้วยอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก แผ่นซีดี-อ่านอย่าง
เดียวหรือแผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ เป็นต้น 

 
ส่วนที่ ๗ 

บทเบ็ดเตล็ด 
   

 
ข้อ ๒๘  หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดําเนินการ

ทางสารบรรณด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ 
๒๘.๑ ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น 
๒๘.๒ ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
๒๘.๓ ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทําได้ 
ให้ระบุช้ันความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง ๓๒ พอยท์ ให้

เห็นได้ชัดบนหนังสือและบนซอง ตามท่ีกําหนดไว้ในแบบที่ ๑ แบบที่ ๒ แบบที่ ๓ และแบบที่ ๑๕ 
ท้ายระเบียบโดยให้ระบุคําว่า ด่วนที่สุด ด่วนมาก หรือด่วน สําหรับหนังสือตามข้อ ๒๘.๑ ข้อ ๒๘.๒ 
และข้อ ๒๘.๓ แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ต้องการให้หนังสือส่งถึงผู้รับภายในเวลาที่กําหนด ให้ระบุคําว่า ด่วนภายใน 
แล้วลงวัน เดือน ปี และกําหนดเวลาที่ต้องการให้หนังสือนั้นไปถึงผู้รับ กับให้เจ้าหน้าที่ส่งถึงผู้รับซึ่ง
ระบุบนหน้าซองภายในเวลาที่กําหนด 

 
ข้อ ๒๙๗  การติดต่อราชการนอกจากการจะดําเนินการโดยหนังสือที่เป็นเอกสาร

สามารถดําเนินการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ในกรณีที่ติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ส่งตรวจสอบผลการ

ส่งทุกครั้งและให้ผู้รับแจ้งตอบรับ เพื่อยืนยันว่าหนังสือได้จัดส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้ว และส่วน
ราชการผู้ส่งไม่ต้องจัดส่งหนังสือเป็นเอกสาร เว้นแต่กรณีเป็นเรื่องสําคัญจําเป็นต้องยืนยันเป็นเอกสาร 
ให้ทําเอกสารยืนยันตามไปทันทีการส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรเลข วิทยุโทรเลข โทร
พิมพ์ โทรศัพท์ วิทยุสื่อสารวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้รับปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ได้รับหนังสือ ในกรณีที่จําเป็นต้องยืนยันเป็นหนังสือให้ทําหนังสือยืนยันตามไปทันที 

การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสารซึ่งไม่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้ง เช่น ทาง
โทรศัพท์ วิทยุสื่อสารวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้ส่งและผู้รับบันทึกข้อความไว้
เป็นหลักฐาน 

 
ข้อ ๓๐  หนังสือที่จัดทําขึ้นโดยปกติให้มีสําเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง ๑ ฉบับ และ

ให้มีสําเนาเก็บไว้ที่หน่วยงานสารบรรณกลาง ๑ ฉบับ 

                                                 
๗ ข้อ ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๘ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สําเนาคู่ฉบับให้ผู้ลงชื่อลงลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อย่อ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และ
ผู้ตรวจลงลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อย่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือ 

 
ข้อ ๓๑  หนังสือที่เจ้าของหนังสือเห็นว่ามีส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องควรได้รับทราบ

ด้วยโดยปกติให้ส่งสําเนาไปให้ทราบโดยทําเป็นหนังสือประทับตรา 
สําเนาหนังสือตามวรรคหนึ่งให้มีคํารับรองว่า สําเนาถูกต้อง โดยให้ข้าราชการ

พลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน 
ขึ้นไป หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นที่เทียบเท่า หรือพนักงานราชการ ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องที่ทําสําเนาหนังสือ
นั้น ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง ตําแหน่ง และวัน เดือน ปีที่รับรอง ไว้ที่ขอบล่างของ
หนังสือ๘ 

 
ข้อ ๓๒  หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจํานวนมาก มีใจความอย่าง

เดียวกัน ให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง ซึ่งกําหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียน
โดยเฉพาะ เริ่มต้ังแต่เลข ๑ เรียงเป็นลําดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน หรือใช้เลขที่ของหนังสือทั่วไปตาม
แบบหนังสือภายนอกอย่างหนึ่งอย่างใด 

เมื่อผู้รับได้รับหนังสือเวียนแล้วเห็นว่าเรื่องนั้นจะต้องให้หน่วยงาน หรือบุคคลใน
บังคับบัญชาในระดับต่าง ๆ ได้รับทราบด้วย ก็ให้มีหน้าที่จัดทําสําเนา หรือจัดส่งให้หน่วยงาน หรือ
บุคคลเหล่านั้นโดยเร็ว 

 
ข้อ ๓๓  สรรพนามที่ใช้ในหนังสือ ให้ใช้ตามฐานะแห่งความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของ

หนังสือและผู้รับหนังสือตามภาคผนวก ๒ 
 
ข้อ ๓๔  หนังสือภาษาต่างประเทศ ให้ใช้กระดาษตราครุฑ 
หนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้ทําตามแบบที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ๔ 
สําหรับหนังสือที่เป็นภาษาอื่นๆ ซึ่งมิใช่ภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามประเพณีนิยม 
 

หมวด ๒ 
การรับและส่งหนังสือ 

   
 

ส่วนที่ ๑ 
การรับหนังสือ 

   
 

                                                 
๘ ข้อ ๓๑ วรรคสองแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๓๕๙  หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก ให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานสารบรรณกลางปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนนี้ 

การรับหนังสือที่มี ช้ันความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งต้ังให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับ เป็นผู้รับ
ผ่านระบบการรักษาความปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ 

 
ข้อ ๓๖  จัดลําดับความสําคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดําเนินการก่อนหลัง 

และให้ผู้เปิดซองตรวจเอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออก
หนังสือเพื่อดําเนินการให้ถูกต้อง หรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐาน แล้วจึงดําเนินการเรื่องนั้น
ต่อไป 

 
ข้อ ๓๗  ประทับตรารับหนังสือตามแบบที่ ๑๒ ท้ายระเบียบ ที่มุมบนด้านขวาของ

หนังสือโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
๓๗.๑ เลขรับ ให้ลงเลขที่รับตามเลขที่รับในทะเบียน 
๓๗.๒ วันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีที่รับหนังสือ 
๓๗.๓ เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ 
 
ข้อ ๓๘  ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับตามแบบที่ ๑๓ ท้ายระเบียบ 

โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
๓๘.๑ ทะเบียนหนังสือรับ วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวัน เดือน ปีที่ลงทะเบียน 
๓๘.๒ เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลําดับติดต่อกันไป

ตลอดปีปฏิทิน เลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ 
๓๘.๓ ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือที่รับเข้ามา 
๓๘.๔ ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีของหนังสือที่รับเข้ามา 
๓๘.๕ จาก ให้ลงตําแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณี

ที่ไม่มีตําแหน่ง 
๓๘.๖ ถึง ให้ลงตําแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคล

ในกรณีที่ไม่มีตําแหน่ง 
๓๘.๗ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีช่ือเรื่องให้ลงสรุปเรื่อง

ย่อ 
๓๘.๘ การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
๓๘.๙ หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 
 

                                                 
๙ ข้อ ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๘ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๓๙  จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการ 
โดยให้ลงชื่อหน่วยงานที่รับหนังสือนั้นในช่อง การปฏิบัติ ถ้ามีช่ือบุคคล หรือตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ
การรับหนังสือให้ลงชื่อหรือตําแหน่งไว้ด้วย 

การส่งหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วไปให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามวรรค
หนึ่งจะส่งโดยใช้สมุดส่งหนังสือตามข้อ ๔๘ หรือให้ผู้รับหนังสือลงชื่อและวัน เดือน ปีที่รับหนังสือไว้
เป็นหลักฐานในทะเบียนรับหนังสือก็ได้ 

การดําเนินการตามข้ันตอนนี้ จะเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาผู้ใดหรือไม่ ให้เป็นไปตามที่
หัวหน้าส่วนราชการกําหนด 

ถ้าหนังสือรับนั้นจะต้องดําเนินเรื่องในหน่วยงานน้ันเองจนถึงขั้นได้ตอบหนังสือไป
แล้วให้ลงทะเบียนว่าได้ส่งออกไปโดยหนังสือที่เท่าใด วัน เดือน ปีใด 

 
ข้อ ๔๐  การรับหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน เมื่อผู้รับได้รับหนังสือจาก

หน่วยงานสารบรรณกลางแล้ว ให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวข้างต้นโดยอนุโลม 
 

ส่วนที่ ๒ 
การส่งหนังสือ 

   
 

ข้อ ๔๑๑๐  หนังสือส่ง คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้ใน
ส่วนนี้ 

การส่งหนังสือที่มี ช้ันความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งต้ังให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับ เป็นผู้
ส่งผ่านระบบการรักษาความปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ 

 
ข้อ ๔๒  ให้เจ้าของเรื่องตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ รวมทั้งสิ่งที่จะส่งไปด้วยให้

ครบถ้วนแล้วส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางเพื่อส่งออก 
 
ข้อ ๔๓  เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางได้รับเรื่องแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 
๔๓.๑ ลงทะเบียนส่งหนังสือในทะเบียนหนังสือส่งตามแบบที่ ๑๔ ท้ายระเบียบโดย

กรอกรายละเอียดดังนี้ 
๔๓.๑.๑ ทะเบียนหนังสือส่ง วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียน 
๔๓.๑.๒ เลขทะเบียนส่ง ให้ลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือส่งเรียงลําดับติดต่อกัน

ไปตลอดปีปฏิทิน 
๔๓.๑.๓ ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะ และเลขประจําของส่วนราชการเจ้าของเรื่องใน

หนังสือที่จะส่งออก ถ้าไม่มีที่ดังกล่าว ช่องนี้จะว่าง 
                                                 

๑๐ ข้อ ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๘ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๔๓.๑.๔ ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีที่จะส่งหนังสือนั้นออก 
๔๓.๑.๕ จาก ให้ลงตําแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลใน

กรณีที่ไม่มีตําแหน่ง 
๔๓.๑.๖ ถึง ให้ลงตําแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคล

ในกรณีที่ไม่มีตําแหน่ง 
๔๓.๑.๗ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีช่ือเรื่องให้ลงสรุปเรื่อง

ย่อ 
๔๓.๑.๘ การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
๔๓.๑.๙ หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 
๔๓.๒ ลงเลขที่ และวัน เดือน ปีในหนังสือที่จะส่งออกทั้งในต้นฉบับ และสําเนาคู่

ฉบับให้ตรงกับเลขทะเบียนส่ง และวัน เดือน ปีในทะเบียนหนังสือส่งตามข้อ ๔๓.๑.๒ และข้อ 
๔๓.๑.๔ 

 
ข้อ ๔๔  ก่อนบรรจุซอง ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางตรวจความ

เรียบร้อยของหนังสือตลอดจนสิ่งที่ส่งไปด้วยอีกครั้งหนึ่ง แล้วปิดผนึก 
หนังสือที่ไม่มีความสําคัญมากนัก อาจส่งไปโดยวิธีพับยึดติดด้วยแถบกาว กาว เย็บ

ด้วยลวดหรือวิธีอ่ืนแทนการบรรจุซอง 
 
ข้อ ๔๕  การจ่าหน้าซอง ให้ปฏิบัติตามแบบที่ ๑๕ ท้ายระเบียบ 
สําหรับหนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๒๘ 
ในกรณีไม่ใช้สมุดส่งหนังสือ ให้มีใบรับหนังสือตามข้อ ๔๙ แนบติดซองไปด้วย 
 
ข้อ ๔๖  การส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ หรือวิธีการที่

การสื่อสารแห่งประเทศไทยกําหนด 
การส่งหนังสือซึ่งมิใช่เป็นการส่งโดยทางไปรษณีย์ เมื่อส่งหนังสือให้ผู้รับแล้ว ผู้ส่ง

ต้องให้ผู้รับลงชื่อรับในสมุดส่งหนังสือ หรือใบรับ แล้วแต่กรณี ถ้าเป็นใบรับให้นําใบรับนั้นมาผนึกติดไว้
ที่สําเนาคู่ฉบับ 

 
ข้อ ๔๗  หนังสือที่ได้ลงทะเบียนส่ง ในกรณีที่เป็นการตอบหนังสือซึ่งรับเข้ามาให้

ลงทะเบียนว่าหนังสือนั้นได้ตอบตามหนังสือรับที่เท่าใด วัน เดือน ปีใด 
 
ข้อ ๔๘  สมุดส่งหนังสือ ให้จัดทําตามแบบที่ ๑๖ ท้ายระเบียบ โดยกรอก

รายละเอียดดังนี้ 
๔๘.๑ เลขทะเบียน ให้ลงเลขทะเบียนหนังสือส่ง 
๔๘.๒ จาก ให้ลงตําแหน่ง หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าของหนังสือ 
๔๘.๓ ถึง ให้ลงตําแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคล

ในกรณีที่ไม่มีตําแหน่ง 
๔๘.๔ หน่วยรับ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่รับหนังสือ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๔๘.๕ ผู้รับ ให้ผู้รับหนังสือลงชื่อที่สามารถอ่านออกได้ 
๔๘.๖ วันและเวลา ให้ผู้รับหนังสือลงวัน เดือน ปี และเวลาที่รับหนังสือ 
๔๘.๗ หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 
 
ข้อ ๔๙  ใบรับหนังสือ ให้จัดทําตามแบบที่ ๑๗ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด

ดังนี้ 
๔๙.๑ ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือฉบับนั้น 
๔๙.๒ ถึง ให้ลงตําแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคล

ในกรณีที่ไม่มีตําแหน่ง 
๔๙.๓ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีช่ือเรื่องให้ลงสรุปเรื่อง

ย่อ 
๔๙.๔ รับวันที่ ให้ผู้รับหนังสือลงวัน เดือน ปีที่รับหนังสือ 
๔๙.๕ เวลา ให้ผู้รับหนังสือลงเวลาที่รับหนังสือ 
๔๙.๖ ผู้รับ ให้ผู้รับหนังสือลงชื่อที่สามารถอ่านออกได้ 
 

ส่วนที่ ๓ 
บทเบ็ดเตล็ด 

   
 
ข้อ ๕๐  เพื่อให้การรับและส่งหนังสือดําเนินไปโดยสะดวกเรียบร้อยและรวดเร็ว 

ส่วนราชการจะกําหนดหน้าที่ของผู้ปฏิบัติตลอดจนแนวทางปฏิบัตินั้นไว้ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้มีการสํารวจ
ทะเบียนหนังสือรับเป็นประจําว่าหนังสือตามทะเบียนรับนั้นได้มีการปฏิบัติไปแล้วเพียงใด และให้มี
การติดตามเรื่องด้วยในการนี้ส่วนราชการใดเห็นสมควรจะจัดให้มีบัตรตรวจค้นสําหรับหนังสือรับและ
หนังสือส่งเพื่อความสะดวกในการค้นหาก็ได้ตามความเหมาะสม 

 
ข้อ ๕๑  บัตรตรวจค้น ให้จัดทําตามแบบที่ ๑๘ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด

ดังนี้ 
๕๑.๑ เรื่อง รหัส ให้ลงเรื่องและรหัสตามหมวดหมู่ของหนังสือ 
๕๑.๒ เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนตามที่ปรากฏในทะเบียนหนังสือรับ 
๕๑.๓ ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือ 
๕๑.๔ ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปี ของหนังสือ 
๕๑.๕ รายการ ให้ลงเรื่องย่อของหนังสือเพื่อให้ทราบว่า หนังสือนั้นมาจากที่ใดเรื่อง

อะไร 
๕๑.๖ การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือนั้นเพื่อให้ทราบว่าส่งไปที่ใด

เมื่อใด 
 

หมวด ๓ 
การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

   
 

ส่วนที่ ๑ 
การเก็บรักษา 

   
 

ข้อ ๕๒  การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น การเก็บระหว่างปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติ
เสร็จแล้วและการเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ 

 
ข้อ ๕๓  การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ใน

ความรับผิดชอบของเจ้าของเรื่องโดยให้กําหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
 
ข้อ ๕๔  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

และไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก ให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าของเรื่องปฏิบัติดังนี้ 
๕๔.๑ จัดทําบัญชีหนังสือส่งเก็บตามแบบที่ ๑๙ ท้ายระเบียบ อย่างน้อยให้มีต้นฉบับ

และสําเนาคู่ฉบับสําหรับเจ้าของเรื่องและหน่วยเก็บ เก็บไว้อย่างละฉบับ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
๕๔.๑.๑ ลําดับที่ ให้ลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ 
๕๔.๑.๒ ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ 
๕๔.๑.๓ ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีของหนังสือแต่ละฉบับ 
๕๔.๑.๔ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีช่ือเรื่องให้ลง

สรุปเรื่องย่อ 
๕๔.๑.๕ อายุการเก็บหนังสือ ให้ลงวัน เดือน ปีที่จะเก็บถึง ในกรณีให้เก็บไว้

ตลอดไป ให้ลงคําว่า ห้ามทําลาย 
๕๔.๑.๖ หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 

๕๔.๒ ส่งหนังสือและเรื่องปฏิบัติทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับหนังสือนั้น พร้อมทั้งบัญชี
หนังสือส่งเก็บไปให้หน่วยเก็บที่ส่วนราชการนั้น ๆ กําหนด 

 
ข้อ ๕๕  เมื่อได้รับเรื่องจากเจ้าของเรื่องตามข้อ ๕๔ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ในการเก็บหนังสือปฏิบัติดังนี้ 
๕๕.๑ ประทับตรากําหนดเก็บหนังสือตามข้อ ๗๓ ไว้ที่มุมล่างด้านขวาของกระดาษ

แผ่นแรกของหนังสือฉบับนั้น และลงลายมือชื่อย่อกํากับตรา 
๕๕.๑.๑ หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป ให้ประทับตราคําว่า ห้ามทําลายด้วย

หมึกสีแดง 
๕๕.๑.๒ หนังสือที่เก็บโดยมีกําหนดเวลา ให้ประทับตราคําว่า เก็บถึงพ.ศ. .... 

ด้วยหมึกสีน้ําเงิน และลงเลขของปีพุทธศักราชที่ให้เก็บถึง 
๕๕.๒ ลงทะเบียนหนังสือเก็บไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่ ๒๐ ท้ายระเบียบ โดย

กรอกรายละเอียดดังนี้ 
๕๕.๒.๑ ลําดับที่ ให้ลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๕๕.๒.๒ วันเก็บ ให้ลงวัน เดือน ปีที่นําหนังสือนั้นเข้าทะเบียนเก็บ 
๕๕.๒.๓ เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแต่ละฉบับ 
๕๕.๒.๔ ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ 
๕๕.๒.๕ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีช่ือเรื่องให้ลง

สรุปเรื่องย่อ 
๕๕.๒.๖ รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขลําดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บหนังสือ 
๕๕.๒.๗ กําหนดเวลาเก็บ ให้ลงระยะเวลาการเก็บตามที่กําหนดในตรา

กําหนดเก็บหนังสือตามข้อ ๕๕.๑ 
๕๕.๒.๘ หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 

 
ข้อ ๕๖  การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จ

เรียบร้อยแล้วแต่จําเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจํา ไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บ
ของส่วนราชการตามข้อ ๕๔ ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศ โดยแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได้ 
เมื่อหมดความจําเป็นที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบแล้ว ให้จัดส่งหนังสือนั้นไปยังหน่วยเก็บของส่วน
ราชการโดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๕๔ และข้อ ๕๕ โดยอนุโลม 

 
ข้อ ๕๗๑๑  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี เว้นแต่หนังสือ

ดังต่อไปนี้ 
๕๗.๑ หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบว่าด้วยการ

รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
๕๗.๒ หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี สํานวนของศาลหรือของพนักงาน

สอบสวนหรือหนังสืออื่นใดที่ได้มีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกําหนดไว้เป็นพิเศษแล้ว การเก็บให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนว่าด้วยการนั้น 

๕๗.๓ หนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทุกสาขาวิชา และมีคุณค่าต่อการศึกษา
ค้นคว้า วิจัย ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติตลอดไป หรือตามที่สํานักหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กําหนด 

๕๗.๔ หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สําเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จาก
ที่อ่ืนให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

๕๗.๕ หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสําคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น
เป็นประจําเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๕๗.๖ หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน หรือการก่อหนี้ผูกพันทาง
การเงินที่ไม่เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงินรวมถึง
หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน หรือการก่อหนี้ผูกพันทางการเงินที่หมดความ
จําเป็นในการใช้เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงิน
เพราะได้มีหนังสือหรือเอกสารอื่นที่สามารถนํามาใช้อ้างอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสารดังกล่าว

                                                 
๑๑ ข้อ ๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๘ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

แล้วเมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา และไม่มีความจําเป็นต้องใช้
ประกอบการตรวจสอบหรือเพื่อการใดๆ อีก ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

หนังสือเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งเห็นว่าไม่มีความจําเป็นต้องเก็บไว้ถึง ๑๐ ปี หรือ ๕ ปี 
แล้วแต่กรณีให้ทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

 
ข้อ ๕๘๑๒  ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ ๒๐ ปี นับจากวันที่

ได้จัดทําขึ้นที่เก็บไว้ ณ ส่วนราชการใด พร้อมทั้งบัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปี ให้สํานักหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติกรมศิลปากร ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปีถัดไป เว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้ 

๕๘.๑ หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบว่าด้วยการ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 

๕๘.๒ หนังสือที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่ออกใช้เป็นการทั่วไปกําหนดไว้
เป็นอย่างอื่น 

๕๘.๓ หนังสือที่ส่วนราชการมีความจําเป็นต้องเก็บไว้ที่ส่วนราชการนั้นให้จัดทําบัญชี
หนังสือครบ ๒๐ ปีที่ขอเก็บเอง ส่งมอบให้สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 

 
ข้อ ๕๙๑๓  บัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปี และบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปีที่ขอเก็บ

เอง อย่างน้อยให้มีต้นฉบับและสําเนาคู่ฉบับ เพื่อให้ส่วนราชการผู้มอบและสํานักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากรผู้รับมอบยึดถือไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละฉบับ 

๕๙.๑ บัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปี ให้จัดทําตามแบบที่ ๒๑ ท้ายระเบียบโดย
กรอกรายละเอียดดังนี้ 

๕๙.๑.๑ ช่ือบัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปี ประจําปี ให้ลงตัวเลขของปี
พุทธศักราชที่จัดทําบัญชี 

๕๙.๑.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ให้ลงชื่อส่วนราชการที่จัดทําบัญชี 
๕๙.๑.๓ วันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีที่จัดทําบัญชี 
๕๙.๑.๔ แผ่นที่ ให้ลงเลขลําดับของแผ่นบัญชี 
๕๙.๑.๕ ลําดับที่ ให้ลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่ส่งมอบ 
๕๙.๑.๖ รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขลําดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บหนังสือ 
๕๙.๑.๗ ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ 
๕๙.๑.๘ ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีของหนังสือแต่ละฉบับ 
๕๙.๑.๙ เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแต่ละฉบับ 
๕๙.๑.๑๐ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีช่ือเรื่องให้

ลงสรุปเรื่องย่อ 
๕๙.๑.๑๑ หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 

                                                 
๑๒ ช้อ ๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๘ 
๑๓ ข้อ ๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๘ 

กฎหมาย 11 ฉบับ เตรียมสอบท้องถิ่น >>>     340
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๕๙.๑.๑๒ ลงชื่อผู้มอบ ให้ผู้มอบลงลายมือชื่อและวงเล็บช่ือและนามสกุลด้วย
ตัวบรรจงพร้อมทั้งลงตําแหน่งของผู้มอบ 

๕๙.๑.๑๓ ลงชื่อผู้รับมอบ ให้ผู้รับมอบลงลายมือชื่อและวงเล็บช่ือและ
นามสกุลด้วยตัวบรรจงพร้อมทั้งลงตําแหน่งของผู้รับมอบ 

๕๙.๒ บัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปี ที่ขอเก็บเอง ให้จัดทําตามแบบที่ ๒๒ ท้ายระเบียบ
โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

๕๙.๒.๑ ช่ือบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปีที่ขอเก็บเองประจําปี ให้ลงตัวเลขของปี
พุทธศักราชที่จัดทําบัญชี 

๕๙.๒.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ให้ลงชื่อส่วนราชการที่จัดทําบัญชี 
๕๙.๒.๓ วันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีที่จัดทําบัญชี 
๕๙.๒.๔ แผ่นที่ ให้ลงเลขลําดับของแผ่นบัญชี 
๕๙.๒.๕ ลําดับที่ ให้ลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่ขอเก็บเอง 
๕๙.๒.๖ รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขลําดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บหนังสือ 
๕๙.๒.๗ ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ 
๕๙.๒.๘ ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีของหนังสือแต่ละฉบับ 
๕๙.๒.๙ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีช่ือเรื่องให้ลง

สรุปเรื่องย่อ 
๕๙.๒.๑๐ หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 

 
ข้อ ๖๐  หนังสือที่ยังไม่ถึงกําหนดทําลาย ซึ่งส่วนราชการเห็นว่าเป็นหนังสือที่มี

ความสําคัญและประสงค์จะฝากให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เก็บไว้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
๖๐.๑ จัดทําบัญชีฝากหนังสือตามแบบที่ ๒๓ ท้ายระเบียบ อย่างน้อยให้มีต้นฉบับ

และสําเนาคู่ฉบับ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
๖๐.๑.๑ ช่ือบัญชีฝากหนังสือ ประจําปี ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่จัดทํา

บัญชี 
๖๐.๑.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ให้ลงชื่อส่วนราชการที่จัดทําบัญชี 
๖๐.๑.๓ วันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีที่จัดทําบัญชี 
๖๐.๑.๔ แผ่นที่ ให้ลงเลขลําดับของแผ่นบัญชี 
๖๐.๑.๕ ลําดับที่ ให้ลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือ 
๖๐.๑.๖ รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขลําดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บหนังสือ 
๖๐.๑.๗ ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ 
๖๐.๑.๘ ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีของหนังสือแต่ละฉบับ 
๖๐.๑.๙ เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแต่ละฉบับ 
๖๐.๑.๑๐ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีช่ือเรื่องให้

ลงสรุปเรื่องย่อ 
๖๐.๑.๑๑ หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 
๖๐.๑.๑๒ ลงชื่อผู้ฝาก ให้ผู้ฝากลงลายมือชื่อและวงเล็บช่ือและนามสกุลด้วย

ตัวบรรจงพร้อมทั้งลงตําแหน่งของผู้ฝาก 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๖๐.๑.๑๓ ลงชื่อผู้รับฝาก ให้ผู้รับฝากลงลายมือชื่อและวงเล็บช่ือและนามสกลุ
ด้วยตัวบรรจงพร้อมทั้งลงตําแหน่งของผู้รับฝาก 

๖๐.๒ ส่งต้นฉบับและสําเนาคู่ฉบับบัญชีฝากหนังสือพร้อมกับหนังสือที่จะฝากให้กอง
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 

๖๐.๓ เมื่อกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ตรวจหนังสือและรับฝากหนังสือ
แล้วให้ลงนามในบัญชีฝากหนังสือ แล้วคืนต้นฉบับให้ส่วนราชการผู้ฝากเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

หนังสือที่ฝากเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ให้ถือว่าเป็นหนังสือ
ของส่วนราชการผู้ฝาก หากส่วนราชการผู้ฝากต้องการใช้หนังสือหรือขอคืน ให้ทําได้โดยจัดทํา
หลักฐานต่อกันไว้ให้ชัดแจ้ง 

เมื่อถึงกําหนดการทําลายแล้ว ให้ส่วนราชการผู้ฝากดําเนินการตามข้อ ๖๖  
 
ข้อ ๖๑  การรักษาหนังสือ ให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังรักษาหนังสือให้อยู่ในสภาพใช้

ราชการได้ทุกโอกาส หากชํารุดเสียหายต้องรีบซ่อมให้ใช้ราชการได้เหมือนเดิม หากสูญหายต้องหา
สําเนามาแทนถ้าชํารุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
ทราบและให้หมายเหตุไว้ในทะเบียนเก็บด้วย 

ถ้าหนังสือที่สูญหายเป็นเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนังสือสําคัญที่เป็นการแสดง
เอกสารสิทธิก็ให้ดําเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน 

 
ส่วนที่ ๒ 
การยืม 

   
 

ข้อ ๖๒  การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 
๖๒.๑ ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนําไปใช้ในราชการใด 
๖๒.๒ ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ แล้วลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไว้ใน

บัตรยืมหนังสือและให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืม เรียงลําดับวัน เดือน ปีไว้เพื่อติดตามทวง
ถาม ส่วนบัตรยืมหนังสือนั้นให้เก็บไว้แทนที่หนังสือที่ถูกยืมไป 

๖๒.๓ การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

๖๒.๔ การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็น
หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 
ข้อ ๖๓  บัตรยืมหนังสือ ให้จัดทําตามแบบที่ ๒๔ ท้ายระเบียบ โดยกรอก

รายละเอียดดังนี้ 
๖๓.๑ รายการ ให้ลงชื่อเรื่องหนังสือที่ขอยืมไปพร้อมด้วยรหัสของหนังสือนั้น 
๖๓.๒ ผู้ยืม ให้ลงชื่อบุคคล ตําแหน่ง หรือส่วนราชการที่ยืมหนังสือนั้น 
๖๓.๓ ผู้รับ ให้ผู้รับหนังสือนั้นลงลายมือชื่อ และวงเล็บช่ือกํากับพร้อมด้วยตําแหน่ง

ในบรรทัดถัดไป 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๖๓.๔ วันยืม ให้ลงวัน เดือน ปีที่ยืมหนังสือนั้น 
๖๓.๕ กําหนดส่งคืน ให้ลงวัน เดือน ปีที่จะส่งหนังสือนั้นคืน 
๖๓.๖ ผู้ส่งคืน ให้ผู้ส่งคืนลงลายมือชื่อ 
๖๓.๗ วันส่งคืน ให้ลงวัน เดือน ปีที่ส่งหนังสือคืน 
 
ข้อ ๖๔  การยืมหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จหรือหนังสือที่เก็บไว้เพื่อใช้ในการ

ตรวจสอบให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๖๒ โดยอนุโลม 
 
ข้อ ๖๕  การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะให้ดูหรือคัดลอก

หนังสือทั้งนี้ จะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ก่อน 

 
ส่วนที่ ๓ 

การทําลาย 
   

 
ข้อ ๖๖  ภายใน ๖๐ วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บ

หนังสือสํารวจหนังสือที่ครบกําหนดอายุการเก็บในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เองหรือที่ฝากเก็บ
ไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร แล้วจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายเสนอหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการทําลายหนังสือ 

บัญชีหนังสือขอทําลาย ให้จัดทําตามแบบที่ ๒๕ ท้ายระเบียบ อย่างน้อยให้มีต้นฉบับ
และสําเนาคู่ฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

๖๖.๑ ช่ือบัญชีหนังสือขอทําลาย ประจําปี ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่จัดทํา
บัญชี 

๖๖.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ให้ลงชื่อส่วนราชการที่จัดทําบัญชี 
๖๖.๓ วันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีที่จัดทําบัญชี 
๖๖.๔ แผ่นที่ ให้ลงเลขลําดับของแผ่นบัญชี 
๖๖.๕ ลําดับที่ ให้ลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือ 
๖๖.๖ รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขลําดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บหนังสือ 
๖๖.๗ ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ 
๖๖.๘ ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีของหนังสือแต่ละฉบับ 
๖๖.๙ เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแต่ละฉบับ 
๖๖.๑๐ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีช่ือเรื่องให้ลงสรุป

เรื่องย่อ 
๖๖.๑๑ การพิจารณา ให้คณะกรรมการทําลายหนังสือเป็นผู้กรอก 
๖๖.๑๒ หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๖๗  ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งต้ังคณะกรรมการทําลายหนังสือ 
ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีกอย่างน้อยสองคน โดยปกติให้แต่งต้ังจากข้าราชการ
พลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับ
ชํานาญงาน ขึ้นไป หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นที่เทียบเท่า๑๔ 

ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธาน 

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ากรรมการผู้ใดไม่เห็นด้วยให้ทําบันทึก
ความเห็นแย้งไว้ 

 
ข้อ ๖๘  คณะกรรมการทําลายหนังสือ มีหน้าที่ดังนี้ 
๖๘.๑ พิจารณาหนังสือที่จะขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย 
๖๘.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควรทําลาย และควร

จะขยายเวลาการเก็บไว้ ให้ลงความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้ถึงเมื่อใด ในช่อง การพิจารณาตาม
ข้อ ๖๖.๑๑ ของบัญชีหนังสือขอทําลาย แล้วให้แก้ไขอายุการเก็บหนังสือในตรากําหนดเก็บหนังสือ
โดยให้ประธานกรรมการทําลายหนังสือลงลายมือชื่อกํากับการแก้ไข 

๖๘.๓ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรให้ทําลาย ให้กรอก
เครื่องหมายกากบาท (×) ลงในช่อง การพิจารณา ตามข้อ ๖๖.๑๑ ของบัญชีหนังสือขอทําลาย 

๖๘ .๔  เสนอรายงานผลการพิจารณาพร้อมทั้ งบันทึกความเห็นแย้ งของ
คณะกรรมการ (ถ้ามี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาสั่งการตามข้อ ๖๙ 

๖๘.๕ ควบคุมการทําลายหนังสือซึ่งผู้มีอํานาจอนุมัติให้ทําลายได้แล้ว โดยการเผา
หรือวิธีอ่ืนใดที่จะไม่ให้หนังสือนั้นอ่านเป็นเรื่องได้ และเมื่อทําลายเรียบร้อยแล้วให้ทําบันทึกลงนาม
ร่วมกันเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติทราบ 

 
ข้อ ๖๙  เมื่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมได้รับรายงานตามข้อ ๖๘.๔ แล้ว ให้

พิจารณาสั่งการดังนี้ 
๖๙.๑ ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดยังไม่ควรทําลาย ให้สั่งการให้เก็บหนังสือนั้นไว้จนถึง

เวลาการทําลายงวดต่อไป 
๖๙.๒ ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทําลาย ให้ส่งบัญชีหนังสือขอทําลายให้กอง

จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณาก่อน เว้นแต่หนังสือประเภทที่ส่วนราชการนั้นได้ขอทํา
ความตกลงกับกรมศิลปากรแล้ว ไม่ต้องส่งไปให้พิจารณา 

 
ข้อ ๗๐  ให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในบัญชี

หนังสือขอทําลายแล้วแจ้งให้ส่วนราชการที่ส่งบัญชีหนังสือทําลายทราบดังนี้ 
๗๐.๑ ถ้ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบด้วย ให้แจ้งให้ส่วน

ราชการนั้นดําเนินการทําลายหนังสือต่อไปได้ หากกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ไม่แจ้งให้
ทราบอย่างใดภายในกําหนดเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่ส่วนราชการนั้นได้ส่งเรื่องให้กองจดหมายเหตุ
                                                 

๑๔ ข้อ ๖๗ วรรคหนึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กฎหมาย 11 ฉบับ เตรียมสอบท้องถิ่น >>>     344

รวบรวมโดยประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เว็บไซต์ http://valrom.igetweb.com

374



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

แห่งชาติกรมศิลปากร ให้ถือว่ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และ
ให้ส่วนราชการทําลายหนังสือได้ 

๗๐.๒ ถ้ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นว่าหนังสือฉบับใดควรจะขยาย
เวลาการเก็บไว้อย่างใดหรือให้เก็บไว้ตลอดไป ให้แจ้งให้ส่วนราชการนั้นทราบ และให้ส่วนราชการ
นั้นๆ ทําการแก้ไขตามที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร แจ้งมา หากหนังสือใดกองจดหมาย
เหตุแห่งชาติกรมศิลปากร เห็นควรให้ส่งไปเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ก็ให้ส่วน
ราชการนั้น ๆ ปฏิบัติตาม 

เพื่อประโยชน์ในการนี้ กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จะส่งเจ้าหน้าที่
มาร่วมตรวจสอบหนังสือของส่วนราชการนั้นก็ได้ 

 
หมวด ๔ 

มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง 
   

 
ข้อ ๗๑  ตราครุฑสําหรับแบบพิมพ์ ให้ใช้ตามแบบที่ ๒๖ ท้ายระเบียบ มี ๒ ขนาด 

คือ 
๗๑.๑ ขนาดตัวครุฑสูง ๓ เซนติเมตร 
๗๑ ๒ ขนาดตัวครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร 
 
ข้อ ๗๒  ตราชื่อส่วนราชการให้ใช้ตามแบบที่ ๒๗ ท้ายระเบียบ มีลักษณะเป็นรูป

วงกลมสองวงซ้อนกันเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก ๔.๕ เซนติเมตร วงใน ๓.๕ เซนติเมตร ล้อมครุฑตามข้อ 
๗๑.๑ ระหว่างวงนอกและวงในมีอักษรไทยชื่อกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเป็นกรมหรือจังหวัดอยู่ขอบล่างของตรา 

ส่วนราชการใดที่มีการติดต่อกับต่างประเทศ จะให้มีช่ือภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น
ด้วยก็ได้โดยให้อักษรไทยอยู่ขอบบนและอักษรโรมันอยู่ขอบล่างของตรา 

 
ข้อ ๗๓  ตรากําหนดเก็บหนังสือ คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือเก็บ เพื่อให้ทราบ

กําหนดระยะเวลาการเก็บหนังสือนั้นมีคําว่า เก็บถึง พ.ศ. .... หรือคําว่า ห้ามทําลาย ขนาดไม่เล็กกว่า
ตัวพิมพ์ ๒๔ พอยท์ 

 
ข้อ ๗๔  มาตรฐานกระดาษและซอง 
๗๔.๑ มาตรฐานกระดาษโดยปกติให้ใช้กระดาษปอนด์ขาว น้ําหนัก ๖๐ กรัมต่อ

ตารางเมตร มี ๓ ขนาด คือ 
๗๔.๑.๑ ขนาดเอ ๔ หมายความว่า ขนาด ๒๑๐ มิลลิเมตร × ๒๙๗ มิลลิเมตร 
๗๔.๑.๒ ขนาดเอ ๕ หมายความว่า ขนาด ๑๔๘ มิลลิเมตร × ๒๑๐ มิลลิเมตร 
๗๔.๑.๓ ขนาดเอ ๘ หมายความว่า ขนาด ๕๒ มิลลิเมตร × ๗๔ มิลลิเมตร 

๗๔.๒ มาตรฐานซอง โดยปกติให้ใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ําตาล น้ําหนัก ๘๐ กรัมต่อ
ตารางเมตร เว้นแต่ซองขนาดซี ๔ ให้ใช้กระดาษน้ําหนัก ๑๒๐ กรัมต่อตารางเมตร มี ๔ ขนาด คือ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๗๔.๒.๑ ขนาดซี ๔ หมายความว่า ขนาด ๒๒๙ มิลลิเมตร × ๓๒๔ มิลลิเมตร 
๗๔.๒.๒ ขนาดซี ๕ หมายความว่า ขนาด ๑๖๒ มิลลิเมตร × ๒๒๙ มิลลิเมตร 
๗๔.๒.๓ ขนาดซี ๖ หมายความว่า ขนาด ๑๑๔ มิลลิเมตร × ๑๖๒ มิลลิเมตร 
๗๔ .๒ .๔ ขนาดดีแอล หมายความว่า ขนาด ๑๑๐ มิลลิเมตร × ๒๒๐ 

มิลลิเมตร 
 
ข้อ ๗๕  กระดาษตราครุฑ ให้ใช้กระดาษขนาดเอ ๔ พิมพ์ครุฑตามข้อ ๗๑.๑ ด้วย

หมึกสีดําหรือทําเป็นครุฑดุน ที่ก่ึงกลางส่วนบนของกระดาษ ตามแบบที่ ๒๘ ท้ายระเบียบ 
 
ข้อ ๗๖  กระดาษบันทึกข้อความ ให้ใช้กระดาษขนาดเอ ๔ หรือขนาดเอ ๕ พิมพ์

ครุฑตามข้อ ๗๑.๒ ด้วยหมึกสีดําที่มุมบนด้านซ้าย ตามแบบที่ ๒๙ ท้ายระเบียบ 
 
ข้อ ๗๗  ซองหนังสือ ให้พิมพ์ครุฑตามข้อ ๗๑.๒ ด้วยหมึกสีดําที่มุมบนด้านซ้ายของ

ซอง 
๗๗.๑ ขนาดซี ๔ ให้สําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑ โดยไม่ต้องพับ มีชนิด

ธรรมดาและขยายข้าง 
๗๗.๒ ขนาดซี ๕ ใช้สําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ ๒ 
๗๗.๓ ขนาดซี ๖ ใช้สําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ ๔ 
๗๗.๔ ขนาดดีแอล ใช้สําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ ๓ 
ส่วนราชการใดมีความจําเป็นต้องใช้ซองสําหรับส่งทางไปรษณีย์อากาศโดยเฉพาะ 

อาจใช้ซองพิเศษสําหรับส่งทางไปรษณีย์อากาศและพิมพ์ตราครุฑตามที่กล่าวข้างต้นได้โดยอนุโลม 
 
ข้อ ๗๘  ตรารับหนังสือ คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับ

หนังสือตามแบบที่ ๑๒ ท้ายระเบียบ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๒.๕ เซนติเมตร × ๕ 
เซนติเมตรมีช่ือส่วนราชการอยู่ตอนบน 

 
ข้อ ๗๙  ทะเบียนหนังสือรับ ใช้สําหรับลงรายการหนังสือที่ได้รับเข้าเป็นประจําวัน 

โดยเรียงลําดับลงมาตามเวลาที่ได้รับหนังสือ มีขนาดเอ ๔ พิมพ์สองหน้า มีสองชนิด คือ ชนิดเป็นเล่ม
และชนิดเป็นแผ่นตามแบบที่ ๑๓ ท้ายระเบียบ 

 
ข้อ ๘๐  ทะเบียนหนังสือส่ง ใช้สําหรับลงรายการหนังสือที่ได้ส่งออกเป็นประจําวัน 

โดยเรียงลําดับลงมาตามเวลาที่ได้ส่งหนังสือ มีขนาดเอ ๔ พิมพ์สองหน้า มีสองชนิด คือ ชนิดเป็นเล่ม
และชนิดเป็นแผ่นตามแบบที่ ๑๔ ท้ายระเบียบ 

 
ข้อ ๘๑  สมุดส่งหนังสือและใบรับหนังสือ ใช้สําหรับลงรายการละเอียดเก่ียวกับการ

ส่งหนังสือโดยให้ผู้นําส่งถือกํากับไปกับหนังสือเพื่อให้ผู้รับเซ็นรับแล้วรับกลับคืนมา 
๘๑.๑ สมุดส่งหนังสือ เป็นสมุดสําหรับใช้ลงรายการส่งหนังสือ มีขนาดเอ ๕ พิมพ์

สองหน้า ตามแบบที่ ๑๖ ท้ายระเบียบ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๘๑.๒ ใบรับหนังสือ ใช้สําหรับกํากับไปกับหนังสือที่นําส่งโดยให้ผู้รับเซ็นชื่อรับแล้ว
รับกลับคืนมา มีขนาดเอ ๘ พิมพ์หน้าเดียว ตามแบบที่ ๑๗ ท้ายระเบียบ  

 
ข้อ ๘๒  บัตรตรวจค้น เป็นบัตรกํากับหนังสือแต่ละรายการเพื่อให้ทราบว่าหนังสือ

นั้นๆ ได้มีการดําเนินการตามลําดับขั้นตอนอย่างใด จนกระทั่งเสร็จสิ้น บัตรนี้เก็บเรียงลําดับกันเป็นชุด
ในที่เก็บโดยมีกระดาษติดเป็นบัตรดรรชนี ซึ่งแบ่งออกเป็นตอนๆ เพื่อสะดวกแก่การตรวจค้น มีขนาด
เอ ๕ พิมพ์สองหน้า ตามแบบที่ ๑๘ ท้ายระเบียบ 

 
ข้อ ๘๓  บัญชีหนังสือส่งเก็บ ใช้สําหรับลงรายการหนังสือที่จะส่งเก็บ มีขนาดเอ ๔ 

พิมพ์หน้าเดียวตามแบบที่ ๑๙ ท้ายระเบียบ 
 
ข้อ ๘๔  ทะเบียนหนังสือเก็บ เป็นทะเบียนที่ใช้ลงรายการหนังสือเก็บ มีขนาดเอ ๔ 

พิมพ์สองหน้ามีสองชนิด คือ ชนิดเป็นเล่ม และชนิดเป็นแผ่น ตามแบบที่ ๒๐ ท้ายระเบียบ 
 
ข้อ ๘๕  บัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๕ ปี เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่มีอายุ

ครบ ๒๕ ปี ส่งมอบเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดเอ ๔ 
พิมพ์สองหน้าตามแบบที่ ๒๑ ท้ายระเบียบ 

 
ข้อ ๘๖  บัญชีหนังสือครบ ๒๕ ปี ที่ขอเก็บเอง เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่มี

อายุครบ ๒๕ ปี ซึ่งส่วนราชการนั้นมีความประสงค์จะเก็บไว้เอง มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดเอ ๔ พิมพ์
สองหน้าตามแบบที่ ๒๒ ท้ายระเบียบ 

 
ข้อ ๘๗  บัญชีฝากหนังสือ เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่ส่วนราชการนําฝากไว้

กับกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดเอ ๔ พิมพ์สองหน้า ตามแบบที่ 
๒๓ ท้ายระเบียบ 

 
ข้อ ๘๘  บัตรยืมหนังสือ ใช้สําหรับเป็นหลักฐานแทนหนังสือที่ให้ยืมไป มีขนาดเอ ๔ 

พิมพ์หน้าเดียว ตามแบบที่ ๒๔ ท้ายระเบียบ 
 
ข้อ ๘๙  บัญชีหนังสือขอทําลาย เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่ครบกําหนดเวลา

การเก็บมีลักษณะเป็นแผ่นขนาดเอ ๔ พิมพ์สองหน้า ตามแบบที่ ๒๕ ท้ายระเบียบ 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
ข้อ ๙๐  แบบพิมพ์ และซอง ซึ่งมีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไป

จนกว่าจะหมด 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

พลเอก เปรม  ติณสูลานนท ์
นายกรัฐมนตร ี
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ชุด สานฝันคนสอบราชการ 

รวบรวมโดยประพนัธ ์เวารัมย ์นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

************************************* 

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) ทรงมีพระราช

ด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิด

วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และ

สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

  เศรษฐกจิพอเพียงเป็นปรัชญาชีถ้งึแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่

ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถงึระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสาย

กลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถงึความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี อาศัยความ

รอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและ

การด าเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ

เจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกจิในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้มี

ความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีมติ ปัญญา และความรอบคอบ

เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

หลักแนวคิดของเศรษฐกจิพอเพียง 

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คอืการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพืน้ฐานของสายกลางและความไม่

ประมาทโดยค านึงถงึ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้

ความรูค้วามรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระท า 

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

มีหลักพจิารณาอยู่ 5 ส่วนดังนี้  

1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยพื้นฐานมา

จากวิถชีีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มี

การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของ

การพัฒนา 

2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการ

ปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
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3. ค านิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อมๆ กันดังนี้ 

 3.1 ความพอประมาณ  หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกนิไปและไม่มากเกนิไปโดยไม่เบียดเบียน

ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 

 3.2 ความมีเหตุผล  หมายถงึ การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี

เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถงึผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกระท านั้นๆ อย่าง

รอบคอบ 

 3.3 การมีภูมคิุ้มกันที่ดใีนตัว  หมายถงึ การเตรยีมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง

ด้านต่างๆ ที่จะเกดิขึน้โดยค านึงถงึความเป็นไปได้ของสถานการณต์่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้

และไกล 

4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้และ

คุณธรรมเป็นพืน้ฐาน กลางคอื 
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 4.1 เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน 

ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความ

ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

 4.2 เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความ

ซื่อสัตย์และมีความอดทน มีความเพียรใชส้ติปัญญาในการด าเนินชวีิต 

5. แนวทางปฏิบัติ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การ

พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

ความรูแ้ละเทคโนโลยี 

เศรษฐกจิพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 

 เศรษฐกิจพอเพียงและแนวปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางการพัฒนาที่น าไปสู่ความสามารถใน

การพึ่งตนเองในระดับต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน ลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติ อาศัย

ความพอประมาณและความมีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้ ความเพียร และความอดทน สติและ

ปัญญา การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคคี 

 เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกว้างกว่าทฤษฎีใหม่ โดยที่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดที่

ชีบ้อกหลักการ และแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ ในขณะที่แนวพระราชด ารเิก่ียวกับทฤษฎีใหม่หรอืเกษตร

ใหม่ เป็นแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอย่างเป็นขั้นตอน เป็นอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเฉพาะในพืน้ที่ที่เหมาะสม 

 เศรษฐกจิพอเพียง มี 2 รูปแบบ คือ  

 เศรษฐกจิพอเพียงแบบพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน สามารถพึ่งตนเองได้โดยไม่โลภมากและไม่

เบียดเบียนคนอื่น และเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ การแลกเปลี่ยนร่วมมือช่วยเหลือกัน เพื่อให้ส่วน

รว่มได้รับประโยชน์ และน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมให้เจรญิอย่างยั่งยืน 

 เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นตัวอย่างที่เป็นรูปแบบของการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจด้านการเกษตร แบ่ง

ออกเป็น 3 ขั้นตอน คอื 

 ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1  เป็นการท าการเกษตรที่มีระบบการผลิตที่สามารถเลี้ยงตนเองในระดับที่

ประหยัด และสามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยเร่ิมจากการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นพื้นที่

สระน้ าเพื่อกักเก็บน าฝนไว้ใช้ในไร่นาเพื่อปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ส่วนที่ 2 เป็นพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อใช้ส าหรับ

การบริโภคในครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปี  ส่วนที่ 3 เป็นพื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร ่และอื่นๆ เพื่อเป็น

อาหารและยาส าหรับบริโภคในครัวเรือน เหลือจึงจ าหน่ายเป็นรายได้ ส่วนที่ 4 เป็นพืน้ที่อยู่อาศัย เลีย้งสัตว์ 

ถนนหนทาง และโรงเรยีน 

 ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 เป็นการรวมพลังของเกษตรกรในรูปกลุ่มหรอืสหกรณ์ร่วมกันด าเนินการในการ

ผลิต การตลาด การเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคม และศาสนา โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ

และเอกชน 
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ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3  เป็นการประสานเพื่อจัดหาทุน และแหล่งเงินมาช่วยในการลงทุนและพัฒนา

คุณภาพชวีิต โดยได้รับประโยชน์ร่วมกัน 

การประยุกต์ใช้เศรษฐกจิพอเพียงของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Application of sufficiency Economy for 

Government Officers) เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องเริ่มตันสรา้งความพอเพียงให้เกิดขึน้ ในการด าเนินชีวิตของ

แต่บุคคลกอ่น โดยตระหนักถงึบทบาทหน้าที่ของตนในการเป็นผู้บริการแกส่ังคม และร่วมเสรมิสรา้งสภาวะ

แวดล้อมที่เอือ้ต่อการอยู่รว่มกันของคนในสังคม และอยู่ร่วมกับระบบนิเวศวิทยา ได้อย่างสมดุล มีส านึกใน

คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีสติยั้งคิด ใช้ปัญหาพิจารณาอย่างรอบคอบ ในการด าเนิน ชีวิตและปฏิบัติ

หน้าที่ บนพื้นฐานของความมีเหตุผล พอประมาณกับศักยภาพและสถานภาพ ของแต่ละบุคคล ในแต่ละ

สถานการณ ์และหมั่นเสรมิสรา้งความรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อจะได้มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

 การเตรยีมนโยบาย แผนงาน หรอืโครงการต่างๆ ต้องสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง โดย

เน้นการพัฒนาที่สร้างความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้เกิดขึ้นพร้อมๆ 

กับการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยมุ่งให้ประชาชน/ชุมชน สามารถพึ่งตนเอง และสามารถเป็นที่พึ่ง

ของสังคม/ประเทศชาติได้ในที่สุด 

แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ในหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ 

 1) การบริหารจัดการในภาพรวม 

 ผู้บริหารใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรหรือ

หน่วยงานของตนเอง โดยสื่อสารให้คนในองคก์รมีความเข้าใจและพัฒนารว่มกัน 

 เน้นในคนในองค์กรหรือหน่วยงานน าหลักปรัชญามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการท างาน 

ในการด าเนินงานและการประเมินผลการด าเนินงานตามหลักปรัชญา ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ขึน้มาท าหน้าที่ในการก ากับ การด าเนินงาน และการประเมินผล 

 การบรหิารจัดทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง เช่น การจัดสรรก าลังคน

ให้เหมาะสมและเกดิประสิทธิภาพ การสร้างบรรทัดฐานและคา่นิยมให้สอดคล้องกับหลักปรัชญา การ

วางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถตามเป้าประสงคข์ององคก์ร การปลูกฝังอยู่อย่าง

มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

2) การประยุกต์ใช้ในแต่ละหลัก ดังนี้ 

 มีความพอประมาณ อาทิ 

การตั้งเป้าหมายในการบริหารงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสม ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป ไม่

สุดโต่ง / การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรหรือหน่วยงานต้องเป็นไปในแนวทางที่เกดิประโยชน์สูงสุด

แลคุม้คา่ โดยใช้หลักความพอประมาณในการลงทุนภาครัฐ / การใช้ทรัพยากรทุกภาคส่วนที่มีอยู่อย่าง

มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

 ความมีเหตุผล อาทิ 
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การจัดท าแผนงานและโครงการที่มีความเป็นไปได้ ตามงบประมาณที่มีอยู่หรอืคาดว่าจะได้รับ /ใช้

งบประมาณตามแผนโดยประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย และมีความคุ้มค่า / มีการศึกษาและวางแผนอย่าง

รอบคอบและมีความยั่งยืน โดยอาศัยหลักวชิาการต่างๆ เป็นต้น 

 การมีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี อาทิ 

มีระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการที่ด าเนินการ / มีแผน

บรหิารหรอืลดความเสี่ยงในการด าเนินงาน / มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์ทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง 

และระยะยาว ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าประสงคเ์กิดความมั่นคง สมดุลและยั่งยืน เป็นต้น 

 การมีความรู้ อาทิ 

เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายใน

องคก์ร/ หน่วยงาน / มีการบูรณาการภารกจิ หรอืแผนงาน/ โครงการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

/ องคก์ร / การมีวิจัยและพัฒนาองคก์รตามความจ าเป็น เป็นต้น 

 การมีคุณธรรม อาท ิ

การบริหารงานและการจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชน การมีและการใช้กฎระเบียบที่มีความเป็น

ธรรม ฯลฯ /การบรหิารงานและปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล /การเป็นหน่วยงานภาครัฐ

ที่ยึดผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก เป็นต้น 

 

 

*************************************************** 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งหลักคิดและแนวทางการปฏิบัติตน       
ในการดําเนินชีวิต โดยเน้นการปฏิบัติตนบนทางสายกลาง เพื่อให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
และรอดพ้นจากวิกฤติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยคุณลักษณะที่สําคัญของความพอเพียง”  
มี ๓ ประการ5 คือ 

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจําเป็นและเหมาะสม
ก ับฐานะตนเอง  ไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป ไม่ เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น              
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย จะพบว่าความพอประมาณน้ัน 
นับเป็นแนวปฏิบัติที่มีมายาวนานแล้ว สังเกตได้จากการดําเนินชีวิตของคนไทย “พออยู่ 
พอกิน” “พึ่งตนเอง” “ประหยัด เรียบง่าย และได้ประโยชน์สูงสุด” โดยมุ่งเน้นให้มีการ
ใช้ทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่หรือที่ชุมชนท้องถิ่นของตนมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

                                                  
5 ประมวลจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๐),เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยายผล 
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549, หน้า 10-11),  และร่วมเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ือการพัฒนาที่ยังยืน (สํานักงาน กศน., หน้า 3-4) 

 

 

ทางสายกลาง ความพอเพียง 
 พอประมาณ 

    มีภูมิคุ้มกัน 
ในตัวที่ด ี

มีเหตุผล 

ประเทศชาติ ประชาชน 
สมดุล ย่ังยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

ภูมิคุ้มกันในด้านวตัถุ / สังคม /สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม 

ความรู้            
รอบรู้ รอบคอบ  

ระมัดระวัง 

คุณธรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน  
ความเพียร มีสติ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

บน
้

นําสู่ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งหลักคิดและแนวทางการปฏิบัติตน       
ในการดําเนินชีวิต โดยเน้นการปฏิบัติตนบนทางสายกลาง เพื่อให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
และรอดพ้นจากวิกฤติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยคุณลักษณะที่สําคัญของความพอเพียง”  
มี ๓ ประการ5 คือ 

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจําเป็นและเหมาะสม
ก ับฐานะตนเอง  ไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป ไม่ เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น              
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย จะพบว่าความพอประมาณน้ัน 
นับเป็นแนวปฏิบัติที่มีมายาวนานแล้ว สังเกตได้จากการดําเนินชีวิตของคนไทย “พออยู่ 
พอกิน” “พึ่งตนเอง” “ประหยัด เรียบง่าย และได้ประโยชน์สูงสุด” โดยมุ่งเน้นให้มีการ
ใช้ทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่หรือที่ชุมชนท้องถิ่นของตนมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

                                                  
5 ประมวลจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๐),เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยายผล 
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549, หน้า 10-11),  และร่วมเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ือการพัฒนาที่ยังยืน (สํานักงาน กศน., หน้า 3-4) 

 

 

ทางสายกลาง ความพอเพียง 
 พอประมาณ 

    มีภูมิคุ้มกัน 
ในตัวที่ด ี

มีเหตุผล 

ประเทศชาติ ประชาชน 
สมดุล ย่ังยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

ภูมิคุ้มกันในด้านวตัถุ / สังคม /สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม 

ความรู้            
รอบรู้ รอบคอบ  

ระมัดระวัง 

คุณธรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน  
ความเพียร มีสติ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

บน
้

นําสู่ 

385



บทที่ ๒ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานคืออะไร 7

ก่อนที่จะแสวงหาแหล่งทุน วัตถุดิบ หรือส่ิงของจากภายนอก มีการวางแผนการใช้       
ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นการใช้อย่างรู้คุณค่า 
ดูแลรักษาสิ่งที่มีและพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น  

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียง      
และการดําเนินการอย่างพอเพียงนั้นต้องเป็นไปอย่างมี เหตุผลตามหลักวิชาการ                
หลักกฎหมาย หลักคุณธรรม และวัฒนธรรมทีด่ีงามโดยคํานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
คํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อย่างรอบคอบ ถ้วนถี่ “รู้จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส อุปสรรค” และคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ “รู้เขา รู้เรา รู้จักเลือกนําส่ิงที่ดี
และเหมาะสมมาประยุกต์ใช้” ทั้งนี้ ความมีเหตุผลในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
มีความหมายที่สะท้อน ถึงความเข้าใจผลที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทํา ณ สถานการณ์ใด
สถานการณ์หนึ่ ง โดยความมี เหตุผลจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการสั่ งสมความรู้              
และประสบการณ์มาอย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบและรู้วิธีประมวล
ปัจจัยที่ซับซ้อนมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ เพื่อให้ความคิดและการกระทําอยู่ในกรอบ 
ที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล ดังนั้น ความมีเหตุผลในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
เน้นการตัดสินใจและการปฏิบัติบนพื้นฐานของความรู้และประสบการณ์ 

3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การไม่ประมาทในการดําเนินชีวิต      
มีการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้สามารถบริหาร
ความเส่ียง ปรับตัว และรับมือได้อย่างทันท่วงที โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้              
ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว         
ทั้งนี้ การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากความไม่ประมาท 
ซึ่งต้องดําเนินไปพร้อม ๆ กับความมีเหตุผล และความพอประมาณ หลีกเล่ียงความต้องการ  
ที่ เกินพอดีของแต่ละบุคคล เป็นการสร้างวินัยในตัวเองให้เกิดขึ้นในระดับบุคคล          
เพื่อปกป้องตัวเองจากกระแสบริโภคนิยม หรือความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระแส  
โลกาภิวัตน์ต่าง ๆ เป็นกลไกการรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ โดยดําเนินการ
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เริ่มจากการ “แก้ไขปัญหาที่จุดเล็ก” หรือ คิด Macro ทํา Micro 

ในการดําเนินชีวิตให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งเงื่อนไขความรู้     
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ดังนี้  

 ความรู้ คือ ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ซึ่งจะช่วย
พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยจําเป็นต้องมี
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ความรอบคอบในการนํ าความรู้ เหล่านั้ นมาพิจารณาให้ เชื่ อมโยงสัมพันธ์ กั น               
เพื่อการวางแผน และความระมัดระวังในการนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ     
ทุกขั้นตอน โดยนําหลักวิชาและความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ ทั้งในขั้นการวางแผน
และปฏิบัติอย่างรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง กล่าวคือ นําวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง      
มาศึกษาอย่างรอบด้าน และมีความรอบคอบที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยง
กันเพื่อประกอบการวางแผน ตลอดจนมีความระมัดระวังในขั้นของการปฏิบัติ 

 คุณธรรม คือ ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความอดทน มีความเพียร 
และใช้สติปัญญา ในการดําเนินชีวิต ซึ่งถือเป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของบุคคล สังคม และประเทศชาติ 

เมื่อมีการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ทั้งในระดับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน/หมู่บ้าน องค์กร และสังคมไทย จะนําไปสู่การพัฒนาที่สมดุลพร้อมรับ
การเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และมีความยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
และวัฒนธรรม 

 

หลกัการทรงงาน  
ในการดําเนินการขับเคล่ือนการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตต้องมีการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่พสกนิกรในทุกพื้นที่ได้อย่างสอดคล้อง กับภูมิสังคม ด้วยการ “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา” และยึดหลักการทรงงาน 23 ประการ ดังนั้น จึงควรน้อมนํามาเป็น
แบบอย่างในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน และพัฒนาสังคมโดยรวมต่อไป     
ซึ่งหลักการทรงงาน 23 ประการ ประกอบด้วย 
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หลกัการทรงงาน 23 ประการ6 
1. ศกึษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

การท่ีจะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่ง จะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียด
อย่างเป็นระบบ ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้น จากเอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ 
นักวิชาการ และราษฎรในพ้ืนที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อที่จะพระราชทาน 
ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตามความต้องการของประชาชน 

2. ระเบดิจากข้างใน   
หมายความว่า ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่ เราเข้าไปพัฒนา  

ให้มีสภาพพร้อม ที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน มิใช่การนําเอาความเจริญหรือบุคคล  
จากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว 

3. แกป้ญัหาทีจุ่ดเลก็ 
ทรงมองปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหาจะเร่ิมจาก  

จุดเล็ก ๆ (Micro) คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม “...ถ้าปวดหัว 
คิดอะไรไม่ออก…ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อนเพื่อให้อยู่ในสภาพที่คิดได้...” 

4. ทําตามลําดบัขัน้ 
ทรงเริ่มต้นจากส่ิงที่จําเป็นที่ สุดของประชาชนก่อน ได้แก่ สาธารณสุข  

ต่อไปจึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และสิ่งจําเป็นสําหรับประกอบอาชีพ  
การพัฒนาประเทศต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชน  
ส่วนใหญ่ก่อน จึงค่อยสร้าง ค่อยเสริมความเจริญ และเศรษฐกิจขั้นสูงโดยลําดับต่อไป 

5. ภูมิสงัคม 
การพัฒนาใด ๆ ต้องคํานึงถึง  
(1) ภูมิประเทศของบริเวณน้ัน (ดิน, น้ํา, ป่า, เขา ฯลฯ) 
(2) สังคมวทิยา (นิสัยใจคอของผู้คน ตลอดจนวฒันธรรมประเพณีของท้องถิ่น) 

6. องค์รวม 
ทรงมีวิธี คิดอย่างองค์รวม (Holistic) หรือมองอย่างครบวงจรทรงมอง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง 
7. ไม่ตดิตํารา 

การพัฒนาตามแนวพระราชดําริมีลักษณะของการพัฒนาที่อนุโลมและรอมชอม

                                                  
6 หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (สํานักพระราชวัง) 
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หลกัการทรงงาน 23 ประการ6 
กับสภาพธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน 

8. ประหยดั เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
ทรง ใช้ ห ลัก ในการแก้ ไ ขปัญหา ด้ วยความ เ รี ยบง่ า ยและประหยั ด  

ราษฎรสามารถทําได้เอง หาได้ในท้องถิ่น และประยุกต์ใช้ส่ิงที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้น ๆ 
มาแก้ไขปัญหา โดยไม่ต้องลงทุนสูง หรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก “ให้ปลูกป่า 
โดยไม่ต้องปลูกป่า โดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติ จะได้ประหยัดงบประมาณ” 

9. ทําใหง้่าย (Simplicity) 
ทรงคิด ค้น  ดัดแปลง  ปรับปรุ ง  และแก้ ไขงานการพัฒนาประเทศ  

ตามแนวพระราชดําริโดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ทรงโปรดที่จะทําส่ิงยาก  
ให้กลายเป็นง่าย ทําส่ิงที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย 

10. การมีส่วนร่วม 
ทรง เ ป็นนักประชาธิปไตย  เปิด โอกาสใ ห้สาธารณชน  ประชาชน  

หรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องคํานึงถึง
ความคิดเห็นของประชาชน หรือความต้องการของสาธารณชน “...ต้องหัดทําใจ
ให้กว้างขวางหนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์
จากผู้อื่นอย่างฉลาด เพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดน้ันแท้จริง คือ การระดม
สติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายมาอํานวยการปฏิบัติบริหารงาน  
ให้ประสบความสําเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง...” 

11. ประโยชนส์่วนรวม 
“...ใครต่อใครก็มาบอกว่า ขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจ  

ว่าให้ ๆ อยู่เรื่อย  แล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่า คนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้น  
มิได้ ให้แต่ ส่วนรวมอย่างเดียว เป็นการให้ เพื่อตัวเองสามารถที่มี ส่วนรวม  
ที่จะอาศัยได้...” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงระลึกถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญเสมอ 

12. บริการที่จดุเดียว 
ทรงให้ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” เป็นต้นแบบ  

ในการบริหารรวมที่จุดเดียวเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนที่จะมาใช้บริการ  
จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาร่วมดําเนินการ
และให้บริการประชาชน ณ ที่แห่งเดียว “...เป็นสองด้าน ก็หมายถึงว่า ที่สําคัญ
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ปลายทาง คือ ประชาชนจะได้รับประโยชน์ และต้นทางของเจ้าหน้าที่จะให้
ประโยชน์” 

13. ใชธ้รรมชาติช่วยธรรมชาติ 
การเข้ าใจถึ งธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติ  

ทรงมองอย่างละเอียด ถึงปัญหาของธรรมชาติ หากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ  
จะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ เช่น การแก้ไขปัญหาป่าเส่ือมโทรม โดยพระราชทาน
พระราชดําริ การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก (ต้นไม้) ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการฟื้นฟู
ธรรมชาติ 

14. ใช้อธรรมปราบอธรรม 
ทรงนําความจริ ง ในเรื่ องความเป็นไปแห่งธรรมชาติ  และกฎเกณฑ ์ 

ของธรรมชาติมาเป็นหลักการและแนวปฏิบัติที่ สําคัญในการแก้ปัญหาและ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะท่ีไม่ปกติ เช่น การนําน้ําดีขับไล่น้ําเสีย การใช้
ผักตบชวาบําบัดน้ําเสีย โดยดูดซึมส่ิงสกปรกปนเป้ือนในนํ้า 

15. ปลกูป่าในใจคน 
“...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้น  

ก็จะพากันปลูกต้นไม้ ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...” การที่จะ  
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตสํานึกให้คนรักป่าเสียก่อน 

16. ขาดทุนคอืกําไร 
“...ขาดทุนคือกําไร Our loss is our gain… การเสียคือการได้  ประเทศ  

ก็จะก้าวหน้าและการที่คนจะอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...” 
หลักการ คือ “การให้”และ “การเสียสละ” เป็นการกระทําอันมีผลเป็นกําไร คือ 
ความอยู่ดีมีสุขของราษฎร “...ถ้าเราทําอะไรท่ีเราเสีย แต่ในที่สุดที่เราเสียนั้น  
เป็นการได้ทางอ้อม ตรงกับงานของรัฐบาลโดยตรง เงินของรัฐบาลหรืออีกนัยหนึ่ง 
คือ เงินของประชาชน ถ้าอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีก็ต้องลงทุน...” 

17. การพึง่ตนเอง 
การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เพื่อแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้นด้วยการ  

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้เขาแข็งแรงพอที่จะดํารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไป
ก็คือ การพัฒนาให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อม และสามารถ 
“พึ่งตนเองได้” ในที่สุด 
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18. พออยู่พอกนิ 

สําหรับประชาชนที่ตกอยู่ในวงจรแห่งความทุกข์เข็ญนั้นได้พระราชทาน  
ความช่วยเหลือให้เขาได้สามารถอยู่ในขั้น “พออยู่พอกิน” เสียก่อนแล้วจึงค่อย
ขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป “...ถ้าโครงการดี ในไม่ช้าประชาชน
จะได้กําไร จะได้ผล ราษฎรจะอยู่ดีกินดีขึ้น จะได้ประโยชน์ต่อไป...” 

19. เศรษฐกจิพอเพียง 
เป็นแนวทางการดําเนินชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งหรือภูมิคุ้มกันทุกด้าน  

ซึ่งจะสามารถทําให้อยู่ได้อย่างสมดุลในโลกแห่งการเปล่ียนแปลง ปรัชญาน้ี
สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน องค์กร และทุกภาคส่วน 

20. ความซือ่สตัย ์สจุริต จริงใจตอ่กนั 
“...ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทําประโยชน์  

ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ...” 
21. ทํางานอยา่งมีความสุข 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระเกษมสําราญ
และทรงมีความสุขทุกคราที่จะช่วยเหลือประชาชน “...ทํางานกับฉัน ฉันไม่มี
อะไรจะให้นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการทําประโยชน์ให้กับผู้อื่น...” 

22. ความเพยีร : พระมหาชนก 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงริเริ่มทําโครงการต่าง ๆ  

ในระยะแรกที่ไม่มีความพร้อมมากนัก และทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งส้ิน  
แต่พระองค์ก็มิได้ท้อพระราชหฤทัย มุ่งมั่นพัฒนาบ้านเมืองให้บังเกิดความร่มเย็น  
เป็นสุข 

23. รู้ – รัก – สามัคค ี
รู้ : การที่เราจะลงมือทําส่ิงใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา

และรู้ถึงวิธีแก้ปัญหา 
รัก : เมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนความแล้วจะต้องเห็นคุณค่า เกิดศรัทธา  

เกิดความรักที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาน้ัน ๆ 
สามัคคี : เมื ่อถึงขั ้นลงมือปฏิบัติต้องคํานึงเสมอว่าเราทําคนเดียวไม่ได้  

ต้องร่วมมือร่วมใจกัน สามัคคีกันเป็นหมู่คณะ จึงจะเกิดพลังในการ
แก้ปัญหาให้ลุล่วงด้วยด ี
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โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 

ชุด สานฝันคนสอบท้องถิ่น 

รวบรวมโดยประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 

************************************* 

ประเทศไทย 4.0 

 หากย้อนหลังไปในอดีต ประเทศไทยเองก็มีการปรับโมเดลเศรษฐกิจอยู่หลายครั้ง เริ่มจาก 

“โมเดลประเทศไทย 1.0 “ ที่เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 2.0 “ ที่เน้นอุตสาหกรรม

เบา และก้าวสู่ “โมเดลประเทศไทย 3.0” ในปัจจุบันที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก  

 อย่างไรก็ดี ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 3.0 “ นั้น นอกจากต้องเผชิญกับกับดักประเทศ

รายได้ปานกลางแล้ว เรายังต้องเผชิญกับ “กับดักความเหลื่อมล้ าของความมั่นคง” และกับดังความ

ไม่สมดุลในการพัฒนา” กับดักเหล่านี้เป็นประเด็นที่ท้าท้ายรัฐบาล ในการปฏิบัติโครงสร้างเศรษฐกิจ 

เพื่อก้าวขา้ม “ประเทศไทย” ประเทศไทย 3.0” ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0”   

 “ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

เศรษฐกิจไปสู่ “Value- Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” กล่าวคือใน

ปัจจุบัน เรายังติดในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้นอ้ย” เราตอ้งการปรับเปลี่ยนเป็น “ท าน้อย ได้

มาก” นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติส าคัญ คือ 

1. เปลี่ยนจากการผลิตสิ้น “โภคภัณฑ”์ ไปสู่สินค้าเชงิ “นวัตกรรม” 

2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย

เทคโนโลยีความคิดสรา้งสรรค ์และนวัตกรรม 

3. เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสิ้นคา้ ไปสู่การเนน้ภาคบริการมากขึ้น 

ประเทศไทย 4.0 เป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส าคัญ 

1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดังเดิม (Tradition Farming) ในปัจจุบันไปสู่เกษตรใหม่ ที่เน้น

การบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรแบบ

เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 

2. เปลี่ยนจาก  (Traditional SMEs หรือ SMEs)  ซึ่งมีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่

ตลอดเวลาไปการเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มศีักยภาพสูง 

3. เปลี่ยนจาก Traditional Sevices ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนขา้งต่ า ไปสู่ High Value 

4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู ้ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง 

“ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่” 

(New Engines of Growth) ด้วยการแปลง “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศที่มีอยู่ 2 

ด้าน คือ “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ให้เป็น “ความ
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ได้เปรียบในเชิงแขง่ขัน” โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และการวิจัย แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น “5 กลุ่มเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย” ประกอบด้วย 

 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food} Agriculture & Bio- Tech) 

 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทาการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 

 3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 

 4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์

และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 

 5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & 

High Value Services) 

 “ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการถักทอเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลักที่ต้นน้ า เพื่อสร้างความ

แข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายอยู่ที่กลางน้ า และ Startups ต่างๆที่อยู่ปลายน้ า โดยใช้พลัง 

“ประชารัฐ” ในการขับเคลื่อน 

ผู้มีส่วนร่วมหลักจะประกอบด้วยภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และ

สถาบันวิจัยต่างๆ โดยเน้นตามความถนัดและจุดเด่นของแต่ละองค์กร และมีภาครัฐเป็นตัวสนับสนุน 

ตัวอย่างเช่น ในกลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ จะมีภาคเอกชน คือ กลุ่มมิตรผล 

บริษัท ไทยยูเนี่นโฟรเซ่นโปรดักส์ และเครือโภคภัณฑ์ เป็นแกนหลัก โดยมีภาคการเงิน คือ ธนาคาร

เพือ่การเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสินสนับสนุนทางดา้นการเงนิ 

มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยในภูมิภาคต่างๆ เป็นแกนน าใน

การท าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างประเทศ อาทิ 

มหาวิทยาลัย Wageningen ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอันดับหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ มหาวิทยาลัย 

Purdue, Uc Davis และ Cornell ซึ่งจะมีภาครัฐคอยให้การสนับสนุน เช่น กระทรวงการคลัง และ

ส านักงานส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

ซึ่งหนึ่งในโครงการที่ก าลังผลักดันผ่านกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ การจัดตั้ง

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เป็นต้น 

โดยทั้ง 5 กลุ่มเทคโนโลยีหลักและอุตสาหกรรมเป้าหมายใน “ประเทศไทย 4.0” เป็นส่วน

หนึ่งของ “10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต” (5 อุตสาหกรรมที่ เป็น Extending S-Curve บวก 5 

อุตสาหกรรมที่ เป็น New  S-Curve)  ที่รัฐบาลได้ประกาศไปก่อนหน้านั้น กล่าวคือใน “10 

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต” จะมีบางกลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ยังต้องพึ่งพิงการลงทุนจาก

ต่างประเทศเป็นหลัก อาทิ อุตสาหกรรมการบิน (Aviation) 
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ส่วนใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีหลักและอุตสาหกรรมเป้าหมายใน “ประเทศไทย 4.0” จะเป็นส่วน

ที่ประเทศไทยต้องการพัฒนาด้วยตนเองเป็นหลัก แล้วค่อยต่อยด้วยเครือข่ายความร่วมมือจาก

ต่างประเทศ ซึ่งสอดรับกับ “บันได 3 ขั้น”ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ “การพึ่งพาตนเอง 

พึ่งพากันเอง และรวมกันเป็นกลุ่มอย่างมพีลัง” นั่นเอง 

โดยสรุป กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” เป็นอีกนโยบายหนึ่ง

ที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจะเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็น

ประเทศที่มั่นคง มั่งคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูป

โครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆกัน เป็น

การผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” ที่ผนึกก าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทาง

ธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในและระดับโลก 

ลั กษณะและทิศทางการปรับตั วของประ เทศไทยด้ าน เศรษฐกิ จ  สั งคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. เศรษฐกิจ : สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย 

ในช่วงที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับที่น่าพอใจทั้ง

ในด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างการผลิต การสั่งสมององค์ความรู้ ทางด้าน

เทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแลการ

รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ท าให้เศรษฐกิจไทยมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ความ

พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี 2579 ตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยยังคงมีจุดแข็งด้านความหลากหลายของ

ฐานการผลิตที่มีความแข็งแกร่งในระดับโลกโดยปี 2557 ซึ่งประเทศไทยมีส่วนแบ่งในมูลค่าการ

ส่งออกสินค้าและการบริการในตลาดโลกร้อยละ 1.2 นั้นมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศ

ไทยสูง เป็นอันดับที่ 8 ของโลก และมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและบริการท่องเที่ยวสูงเป็น

อันดับที่ 13 และอันดับที่ 5 ของโลกตามล าดับโดยในด้านสินค้าเกษตรไทยส่งออกข้าวสูงเป็นอันดับที่ 

2 ของโลก และยางพาราเป็นอันดับที่ 1 ของโลก ในด้านสินค้าอุตสาหกรรมประเทศไทยเป็นฐานการ

ผลิตรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันดับที่ 4 ของเอเชียและ

อันดับที่  8 ของโลก รวมทั้งเป็นฐานการส่งออกสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ส าคัญ 

โดยมีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีจุดอ่อนหลาย

ประการ อาทิ ปัญหาเชิงโครงสร้าง เงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และปัจจัยทางการด าเนินนโยบาย

และการบริหารจัดการเศรษฐกิจ 

2. สังคม : สถานการณ์และแนวโน้มของสังคม 
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โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นแผนฯ ฉบับที่ 12 

โดยปี 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจ านวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อ

ศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ตลอดจนครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวและ

ครอบครัวข้ามรุ่นมีความเปราะบางสูงส่งผลต่อการเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ  การ

เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลให้ครอบครัวไทยมีขนาดเล็กลงจาก 

3.6 คน ในปี 2543 เหลือ 2.7 คน ในปี 2557 ทั้งนี้ ยังพบว่าเด็กที่ได้รับการดูแลโดย ปู่ย่าตายาย ที่

สูงอายุมีผลการเรียนที่ดอ้ยกว่าเด็กที่อาศัยอยู่กับพ่อแม ่นอกจากนี้คนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อ

มากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตได้แก่ โรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดัน

โลหติสูง และมะเร็ง การมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตสาธารณะ ตลอดจนปัญหาความเหลื่อม

ล้ าในหลายมิติโดยเฉพาะด้านรายได้ และด้านความเหลื่อมล้ าทางด้านสินทรัพย์และการถือครอง

ที่ดนิ 

3. ทรัพยากรธรรมชาติ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยและเสื่อมโทรมลงเนื่องจากการใช้ประโยชน์เกินกว่า

ศักยภาพในการฟื้นตัวของระบบนิเวศ ยังมกีารเข้าถึงการจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ

ไม่เป็นธรรม ก่อใหเ้กิดปัญหาความเหลื่อมล้ า และมีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ าในอนาคต ในขณะ

ที่การบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ ตลอดจนปัญหามลพิษส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนและต้นทุน ทางเศรษฐกิจ 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตและความท้าทาย

ในการพัฒนาท้องถ่ิน 

1. ในช่วงที่ผ่านมาการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีสื่อสาร และ

เทคโนโลยีชีวภาพได้ท าให้รูปแบบการผลิต การด าเนินธุรกิจ และการใช้ชีวิตของประชาชน

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมนุษย์สามารถสื่อสารทั้งภาพและเสียงได้อย่างไร้พรมแดน การท าธุรกิจ

และธุรกรรมบนโครงข่ายดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ท าให้คนในท้องถิ่นเข้าถึงสื่อได้รวดเร็ว ทางองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นต้องรู้ขา่วในพืน้ที่ใหเ้ร็วยิ่งขึน้ 

2. การเข้าสู่สังคมสูงวัย ผู้บริหารท้องถิ่นต้องรู้สิ่งที่จะเกิด พร้อมเตรียมงานโครงการที่จะมา

รองรับกิจกรรมหรอืการด าเนินการเกี่ยวกับผูสู้งอายุ 

3. คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถไม่นิยมเข้ารับราชการท าให้ขาดก าลังทดแทน

ข้าราชการที่เกษียณอายุ ทางองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นต้องสร้างทัศนคติที่ดีในการรับราชการและ

ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 

4. กระบวนการจัดสรรงบประมาณขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร บางครั้งไม่

สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที ต้องรองบประมาณ 
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5. มีการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส

เท่าที่ควร รวมทั้งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ 
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Thailand 4.0 คืออะไร นโยบายนี้จะช่วยพัฒนาประเทศของเราได้อย่างไร 

ไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร ? 

“ไทยแลนด์ 4.0”  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ  โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า  “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ 
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ 

เพ่ือให้เข้าใจ “ประเทศไทย 4.0”  ก่อนจะมาถึงประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยก็ผ่านการพัฒนามาเป็น
ล าดับขั้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่  

“ประเทศไทย 1.0” การด ารงอยู่และพัฒนาประเทศเน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่              
พืชสวน หมู หมา กา ไก่ เป็นต้น  
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“ประเทศไทย 2.0” นอกจากเกษตรกรรมแล้วก็เน้นไปทางอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น               
การผลิตและขายรองเท้า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น  

“ประเทศไทย 3.0” ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน เน้นหนักไปทางอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิต
และขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน้ ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ประเทศไทยในยุค 1.0  2.0 
และ 3.0 รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งประเทศจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้ ต้องรีบพัฒนาเศรษฐกิจ               
สร้างประเทศ เพราะ Thailand 3.0 ที่เราเป็นกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้  มันท าให้รายได้ประเทศอยู่ในระดับ              
ปานกลางเท่านั้น เราไม่สามารถขยับหนีไปจากจุดนี้ได้สักที เมื่อ 50 ปีก่อน ช่วง พ.ศ.2500 - 2536 เศรษฐกิจ
ของไทยเรามีการเติบโตอย่างมากถึงระดับ 7 - 8% ต่อปี แต่หลังจาก พ.ศ.2537 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เศรษฐกิจ
ไทยเติบโตขึ้นเพียง 3 - 4% ต่อปีเท่านั้น นอกจากนั้นยังมีเรื่องของ ‘ความเหลื่อมล้ าด้านความร่ ารวย’             อีก
ต่างหาก และสุดท้ายก็เรื่องของ ‘ความไม่สมดุลในการพัฒนา’ ซึ่งเรื่องพวกนี้นี่แหละที่ท าให้รัฐบาลต้องหันมา             
ใส่ใจ เร่งพัฒนาปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจกันยกใหญ่ เพ่ือให้เราก้าวข้ามจาก Thailand 3.0 ไปสู่ Thailand 4.0 
ให้ได้ใน 3 - 5 ปีนี ้ 

จึงเป็นเหตุให้น าไปสู่ยุคที่สี่ เรียกว่า “ประเทศไทย 4.0” ก าหนดแนวทางพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศ
เศรษฐกิจใหม ่(New Engines of Growth) ประเทศและประชากรมีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิดผลการพัฒนา
ภายใน 5 - 6 ปีนี้ คล้าย ๆ กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนา เช่น สหรัฐอเมริกา 
“A Nation of Makers”  อังกฤษ “Design of Innovation”  อินเดีย “Made in India” หรือประเทศเกาหลีใต้           
ที่วางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ “ Creative Economy” 

ไทยแลนด์ 4.0 มีลักษณะอย่างไร ? 

“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”  โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า              
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 

ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการท าที่มีลักษณะส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตร 
แบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดย
เกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs 
ห รื อ  SMEs ที่ มี อ ยู่ แ ล ะ รั ฐ ต้ อ ง ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ อ ยู่ ต ล อ ด เ ว ล า  ไ ป สู่ ก า ร เ ป็ น  Smart 
Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก  Traditional Services ซึ่งมีการสร้าง              
มูลค่าค่อนข้างต่ า  ไปสู่  High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้                       
ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

ไทยแลนด์ 4.0 จะพัฒนาเรื่องใดบ้าง ? 

เพ่ือให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 

2. กลุ่มสาธารณสุข   สุขภาพ   และเทคโนโลยีทางการแพทย์   เช่น  พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ  เทคโนโลยี
การแพทย์ สปา เป็นต้น 
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3. กลุ่มเครื่องมือ   อุปกรณ์อัจฉริยะ   หุ่นยนต์  และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม   เช่น 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา               
อี–มาร์เก็ตเพลส อี–คอมเมิร์ซ เป็นต้น 

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง   เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจ
ไลฟ์สไตล ์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ  เป็นต้น 
ไทยแลนด์ 4.0 จะพัฒนาอย่างไร ? 

การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะส าเร็จ ใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็น
ตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน                   
ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง  ๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกก าลังกันขับเคลื่อน               
ผ่านโครงการ บันทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรืองานวิจัยต่าง ๆ  โดยการด าเนินงานของ”ประชารัฐ” กลุ่มต่าง ๆ   
อันได้แก ่ 

กลุ่มที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์
ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

กลุ่มท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  
กลุ่มท่ี 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ  
กลุ่มท่ี 4การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้น า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ  
กลุ่มที่ 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม  SMEs และ

ผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มก าลังวางระบบและก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอย่าง
เข้มข้น 

 

 
โดยสรุป กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้  “ประเทศไทย 4.0”  เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่ เป็นการ
วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และ
ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาลเป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและ             
การพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม  ๆ กัน  เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด                  
“ประชารัฐ” ที่ผนึกก าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในประเทศและระดับโลก 
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ทุกคนที่รับรู้ถึงวิกฤตในครั้งนี้ก็ได้แต่ฝากความหวังไว้ที่ Thailand 4.0 หวังว่ามันจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทย 
หลุดพ้นกับดักทั้งหลายที่เคยเจอมาตลอดได้ ซึ่ง Thailand 4.0 นี้เป็นการ ‘ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม’ 
นั่นเอง เปลี่ยนจากที่แต่ก่อนเราลงมือท ามาก แต่ได้ผลตอบแทนน้อย มาเป็น ลงมือท าน้อย ๆ แต่ได้ผลตอบแทน
มหาศาล โดยการเอาความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงผลักดัน และน านวัตกรรมเข้ามาช่วย เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าไปสู่
การบริการมากขึ้น  Thailand 4.0 นี้จะเป็นการพูดถึง New S-Curve หรือก็คือ การพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่ใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งก็คล้าย ๆ กับการ Disruptive ที่เข้ามาพัฒนาสินค้าที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น และล้มล้างพฤติกรรม
แบบเดิม ๆ เหมือนอย่างเช่น ฟิล์ม Kodak ที่เคยรุ่งเรืองอยู่ในสมัยก่อน ใครจะไปคิดว่าสุดท้ายแล้วบริษัทยักษ์ใหญ่
รายนี้จะถูกคลื่นลูกใหม่อย่างเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาแทนที่ ต้องล้มหายไปจากความทรงจ าของเด็กรุ่นใหม่ ท าให้            
ยุคสมัยนี้คนอาจจะไม่รู้จักกับ Kodak แต่รู้จักกับกล้องดิจิทัลแบรนด์ดัง ๆ อย่างอ่ืนแทน ส่วนที่ยากของ                
New S-Curve คือเราจะเคลื่อนย้ายไปเทคโนโลยีใหม่เมื่อไหร่ อย่างแรกต้องดูว่าเราจะไปปักหลักกับเทคโนโลยี           
ไหนดี ต่อมาคือเราจะเปลี่ยนแปลงมันไปยังไง และสุดท้ายเมื่อไหร่ถึงควรจะปรับตัวไปยังเทคโนโลยีนั้น 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเข้ามาพร้อม Thailand 4.0 

วิธีการถือเป็นเรื่องส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งส าหรับ Thailand 4.0 แล้ว การเปลี่ยนแปลง            
ย่อมมีให้เห็น และแน่นอนว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้วย ซึ่งเมื่อมองภาพว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มี            
การท าเกษตรกรรมอยู่เยอะการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้จึงเกิดขึ้น โดยเปลี่ยนจากการท าเกษตรแบบธรรมดา ให้เป็น
เกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farming สิ่งส าคัญคือจะท ายังไงให้เกิดความสมดุลในการผลิต ให้ความต้องการ             
ซื้อและขายมันพอดีกัน ต้องช่วยกันคิดว่าสิ่งที่เราเหลือสามารถน าไปแปรรูปเปลี่ยนเป็นอะไรที่มีคนต้องการได้บ้าง  
อีกทั้งตัวผู้ประกอบการเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเช่นกัน จาก SME ที่ต้องรอคอยการช่วยเหลือจากรัฐ                   
อยู่ตลอดเวลา เป็น Smart Enterprises และ Startup หรือบริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง อย่างที่ได้ยินข่าวกัน              
อยู่ในทุกวันนี้ โดยการน าเอานวัตกรรมเข้ามาช่วยเพ่ิมจุดแข็งและคุณค่าให้ธุรกิจ  รวมไปถึงสมัยก่อนเราอาจจะ           
ขาดแคลนคุณภาพของแรงงาน มีแต่แรงงานทักษะต่ า ไม่มีความรู้พ้ืนฐานเพียงพอ ก็เป็นอีกสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยน 
สร้างพ้ืนฐานความรู้ ความเชี่ยวชาญ ให้แก่แรงงานของเรา และการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายคือ การบริการ อาจต้อง
เปลี่ยนแปลงจากท่ีเคยแค่บอกต่อกันไปปากต่อปาก มีคนกดไลก์เยอะ ก็คิดว่าบริการนั้นดีมากแล้ว อาจต้องมีการน า
เรื่องของมาตรฐานเข้ามา เพ่ือให้กลายเป็น High Value Services ต้องมีการรับรอง มีการตรวจสอบเพ่ือให้มี             
ความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ เช่น บริการนวด ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพบริการที่มีมากในประเทศไทย อาจต้องมี
การตรวจสอบและผ่านการรับรองเพ่ือแลกกับคุณภาพท่ีได้มาตรฐาน 
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จะเข้าสู่ยุค 4.0 ทั้งท ีSME ต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อม 

ในขณะที่รัฐบาลก าลังพยายามกันอย่างมากที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยให้เป็นไปตามกลไก          
ที่เหมาะสมเข้ากับยุคสมัย หน้าที่ของพวกเราทุกคนในฐานะ SME ผู้ประกอบการ หรือประชาชนคนไทย ก็สามารถ
เตรียมตัวให้พร้อม รับกับการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดข้ึนได้ คือ 

เรื่องของเทคโนโลยีที่ควรใช้ให้เป็น เพราะในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว             
อีกท้ังมันยังช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้น ต้องหมั่นดูอยู่เสมอว่ามีอะไรที่ตรงกับเราบ้าง เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปได้ไวยิ่งขึ้น 

เรื่องของการไปเยี่ยมชมงานที่ต่างประเทศ เพราะลูกค้าในอนาคตอาจมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก 
การติดต่อ มารยาท ธรรมเนียมการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งส าคัญ ถ้าบริษัทไม่มีคนพูดภาษาอังกฤษได้ ส่งอีเมลมา                
ก็ไม่สามารถตอบกลับได้ ท าให้เสียโอกาสในการท าธุรกิจไปได้อย่างน่าเสียดาย  

เรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะคนในสมัยนี้ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หากมีสินค้าที่คุณสมบัติ
เหมือนกัน ราคาใกล้เคียงกัน สินค้าท่ีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะสามารถจับใจลูกค้าได้มากกว่า 

  

บทสรุปสุดท้าย อยู่ที่ความร่วมมือกันของคนในชาติไทย 

Thailand 4.0 นับเป็นโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคนี้ที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมไปด้วยกัน ช่วยกัน
ผลักดันไปพร้อม ๆ กัน สิ่งส าคัญที่สุดในการท าให้โมเดลนี้ประสบความส าเร็จก็คือ ต้องคิดให้มาก คิดให้จบ             
อ่านให้ขาด ต้องกล้าเปลี่ยนแปลง อย่ามัวแต่โทษกันเมื่อมีอะไรผิดพลาด เพราะทุกอย่างเปรียบเสมือนการเรียนรู้     
ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับเราย่ าอยู่กับที่ ซึ่งด้วยกับโมเดล Thailand 4.0 นี้บวกกับพลังของคนในชาติ             
การเปลี่ยนแปลงจาก ‘ประเทศก าลังพัฒนา’ ไปสู่ ‘ประเทศพัฒนาแล้ว’ คงไม่ใช่แค่เรื่องในความฝันอีกต่อไป 

 

แหล่งข้อมูล 
ประยุทธ์  ลุยพัฒนาประเทศสู่ยุค  “ไทยแลนด์ 4.0” 

ดร.สุวิทย์ เมษอินทรี "ประเทศไทย 4.0"  สร้างเศรษฐกิจใหม่ 
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โมเดลการขับเคลื่อนสูค่วามมัน่คง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ของ

พลเอก ประยทุธ ์จันทรโ์อชา

นําพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดัก ประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อม
ล้ําความ และกับดักความไมส่มดุลในการพัฒนา พร้อมๆ กับ ปฏิรูปประเทศไทยสู่ความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการสร้างความเขม้แขง็จากภายใน ขับเคลื่อน
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ผ่านกลไกประชารัฐ จนสามารถเป็นประเทศโลกท่ีหน่ึง
ในศตวรรษที่ 21

นโยบาย

ขับเคล่ือน

หลักคิด
พลัง

ประชารฐั

• เดินหน้าไปด้วยกัน 
(Stronger, 
Together)

• ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
(Leave No One 
Behind)

• สร้างความเข้มแขง็
จากภายใน 
(Strength from 
Within)

• เช่ือมโยงประชาคม
โลก (Connect to 
the World)

• มุ่งขยาย “พ้ืนที่ร่วม” (Extending 
Common Ground)

• เพ่ือบรรลุ “เป้าหมายร่วม” 
(Achieving Common Goal)

นกัสู ่2b ยุค 4.0 รออะไรครบัลงมืออา่นทาํดว่น สาํหรบัการสอบทอ้งถ่ิน 
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5 New Social Architecture ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

สังคมแห่งโอกาส สังคมที่สามารถ

สังคมที่เป็นธรรม สังคมที่เกื้อกูล
แบ่งปัน

สังคมที่พอเพียง

สร้าง Innovation-
Driven Economy

สร้าง Inclusive 
Society

ช่วยเหลอืผูอ้ ืน่

คนไทย 4.0 เพื่อการขับเคลือ่นประเทศไทย 4.0

คนไทย ๔.๐

นกัสู ่2b ยุค 4.0 รออะไรครบัลงมืออา่นทาํดว่น สาํหรบัการสอบทอ้งถ่ิน 
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ขับเคลื่อนโดย ก.เกษตร ก.แรงงาน ก.พัฒนาสังคมฯ ก.มหาดไทย ก.อุตสาหกรรม ก.สาธารณสุข 
ธกส. ธนาคารออมสิน ธอส. กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ

๑. สร้างสังคมแห่ง
โอกาสและสังคม
ท่ีสามารถใน 
๕ กลุ่มเป้าหมาย

๒. สร้าง Multiple 
Growth Poles ผ่าน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

จังหวัด ๔.๐ 

๓. สร้าง Competitive 
Ecosystem สําหรับ
กลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

๔. ลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานแห่งอนาคต

กลไก

ประชารฐั

ซ่อมเสริมฐานราก

เตรียมการสู่อนาคต

Thailand 4.0 in Action

วาระท่ี 1 สร้าง
สังคมแห่งโอกาส 

และสังคมที่สามารถ 
ใน ๕ กลุ่มเป้าหมาย

OTOP/
SMEs

แรงงาน
ไร้ฝีมือ

คนจน
ในเมือง

คนสูงวัย

เกษตรกร
รายย่อย

4 วาระ การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

วาระที่ 1 สร้างสังคมแห่งโอกาส และสังคมที่สามารถ
 ใน ๕ กลุ่มเป้าหมาย

นกัสู ่2b ยุค 4.0 รออะไรครบัลงมืออา่นทาํดว่น สาํหรบัการสอบทอ้งถ่ิน 
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วาระที่ ๒ สร้าง Multiple Growth Poles 
ผ่านแผนพฒันาเศรษฐกิจจงัหวดั ๔.๐ 

เป็นสัญญาประชาคมของประชารัฐในระดับพ้ืนที่ (Area-Based Social Contract)

เป็นการวางยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และโมเดล
ประเทศไทย ๔.๐ 

เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประชาชนจะมีความเป็นเจ้าของ จึงเป็นกระบวนการ
ปลูกฝังระบอบประชาธิปไตย

เป็น Demand Side Approach ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ลดโอกาสการสูญเสีย
จากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ อันเน่ืองมาจาก Supply Side Approach ที่มาจาก

ภาคราชการ

ปิดก้ันโอกาสการแทรกแซง หรือดําเนินการมาตรการประชานิยม ที่มาจากนักการเมือง อย่างในอดีต

จะกระตุ้นให้เกิดการทําให้จังหวัดเป็นพ้ืนที่ที่น่าสนใจ (Attractive Place) เพ่ือดึงดูดการลงทุน
จากภายนอก การสร้างคนในพ้ืนที่ให้มีผลิตภาพสูง (Productive People) รวมถึงการสร้างสินค้า

และบริการมูลค่าสูงของจังหวัดที่สามารถแข่งขันได้ (Competitive Products/Services

ต้ังงบประมาณให้จังหวัดละ ๑๐ ล้าน เพ่ือให้คนในพ้ืนที่ร่วมกันทํา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
“จังหวัด ๔.๐” ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน  

มี Roadmap กลไกขับเคล่ือน พร้อมตัววัดผลสัมฤทธิ์ ที่เป็นรูปธรรม ทั้งในระยะ 1 ปี 5 ปี และ 
20 ปี ที่ชัดเจน และมี Quick win ออกมาภายใน 6 เดือน

ใช้แนวคิด Area-Based Collaboration (ABC) 
ผ่านกลไกประชารัฐเชิงพ้ืนที่ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด หอการค้า 

สภาอุตสาหกรรม ท้องถิ่น ผู้นําชุมชน ฯลฯ  
ขับเคลื่อนผ่านวิสาหกิจเชิงสังคม  อาทิ บริษัทประชารัฐสามัคคี, PPP

นกัสู ่2b ยุค 4.0 รออะไรครบัลงมืออา่นทาํดว่น สาํหรบัการสอบทอ้งถ่ิน 
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วาระที่ 3 สร้าง Competitive Ecosystem สําหรับกลุ่ม
เทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมเปา้หมาย

เทคโนโลยี อุตสาหกรรม วิสาหกิจ รากแก้ว
ประเทศไทย 

4.0

• พัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง
ในระดับหน่ึง

• เป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์
ความต้องการของประเทศ

• วิสาหกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม

• Tech Based Startups

วาระที่ 4 ลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานแห่งอนาคต

ปรับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และโครงสร้างสู่การเป็น Extended Nation เพ่ือรองรับโลก
ไร้พรมแดน

One Word 
One Destination

Connectivity-Based
Infrastructure

• การเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายทางกายภาพ
• การเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายของผู้คน
• การเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายเชิงสถาบัน
• การเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายในโลกเสมือน

ประเทศไทย ประชาคมโลกปร
ะเ
ทศ

ไท
ย 

ปร
ะช

าค
มโ

ลก

ประเทศไทย

4.0

Regional

Commonwealth

Stateless

Corporations

Cloud

Communities

Global

Villages

Networked

Cities

นกัสู ่2b ยุค 4.0 รออะไรครบัลงมืออา่นทาํดว่น สาํหรบัการสอบทอ้งถ่ิน 
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เฉลยแนวข้อสอบ Thailand 4.0 
 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจโดยโมเดลประเทศไทย 1.0 หมายถึงอะไร 
  โมเดลที่เน้นภาคการเกษตร 
  โมเดลท่ีเน้นอุตสาหกรรมเบา 
  โมเดลท่ีเน้นอุตสาหกรรมหนัก และส่งออก 
  โมเดลท่ีเน้นเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 
 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจโดยโมเดลประเทศไทย 2.0 หมายถึงอะไร 
  โมเดลท่ีเน้นภาคการเกษตร 
  โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมเบา 
  โมเดลท่ีเน้นอุตสาหกรรมหนัก และส่งออก 
  โมเดลท่ีเน้นเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 
 
3. การพัฒนาเศรษฐกิจโดยโมเดลประเทศไทย 3.0 หมายถึงอะไร 
  โมเดลท่ีเน้นภาคการเกษตร 
  โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมเบา 
  โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก และส่งออก 
  โมเดลท่ีเน้นเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 
 
4. การพัฒนาเศรษฐกิจโดยโมเดลประเทศไทย 4.0 หมายถึงอะไร 
  โมเดลท่ีเน้นภาคการเกษตร 
  โมเดลท่ีเน้นอุตสาหกรรมเบา 
  โมเดลท่ีเน้นอุตสาหกรรมหนัก และส่งออก 
  โมเดลที่เน้นเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 
 
5. Value Based Economy อยู่ในโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใด 
  ประเทศไทย 1.0 
  ประเทศไทย 2.0 
  ประเทศไทย 3.0 
  ประเทศไทย 4.0 
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6. Value Based Economy คืออะไร 
   โมเดลท่ีเน้นภาคการเกษตร 
  โมเดลท่ีเน้นอุตสาหกรรมเบา 
  โมเดลท่ีเน้นอุตสาหกรรมหนัก และส่งออก 
  โมเดลที่เน้นเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 
 
7. ประเทศไทย 4.0 ใช้แนวทางใดเป็นตัวการขับเคล่ือน 
  เดินหน้าประเทศไทย 
  ประชารัฐ 
  การลงทุนจากต่างประเทศ 
  การระดับทุนจากสถาบันการเงินในประเทศ 
 
8. กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยโมเดลประเทศไทย 4.0 ข้อใดผิด 
  กลุ่มอาหาร 
  กลุ่มสาธารณสุข 
  กลุ่มการลงทนุ 
  กลุ่มดิจิตอล 
 
9. กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
  เป็นจุดเร่ิมต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา 
  การปฏิรูปการศึกษา 
  ถูกทุกข้อท่ีกล่าวมา 
 
10. ธุรกิจ Startups เกิดข้ึนในยุคใด 
  ประเทศไทย 1.0 
  ประเทศไทย 2.0 
  ประเทศไทย 3.0 
  ประเทศไทย 4.0 
 
11. ประเทศไทย 4.0 จะพัฒนาจํานวนอุตสาหกรรมกี่กลุ่มเป้าหมาย 
  3 กลุ่มเป้าหมาย 
  4 กลุ่มเป้าหมาย  
  5 กลุ่มเป้าหมาย 
  6 กลุ่มเป้าหมาย 
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12. ประเทศไทย 4.0 เปล่ียนจากการเกษตรแบบด้ังเดิม (Traditional Farming) ข้อใดกล่าวผิด 
  ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการดว้ยภูมิปัญญาชาวบ้าน 
  ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ท่ีเน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี 
  ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ท่ีเน้นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ 
  ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ท่ีเน้นเกษตรกรต้องรํ่ารวยข้ึน 
 
13. ประเทศไทย 4.0 เปล่ียนจากแรงงานทักษะต่ําไปสู่ขั้นใด 
  แรงงานที่มีความรู้ 
  แรงงานที่มีความเช่ียวชาญ 
  แรงงานที่มีทักษะสูง 
  ถูกทุกข้อ 
 
14. ประเทศไทย 4.0 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อใด 
  รู้จักเติม 
  รู้จักพอ 
  รู้จักปัน 
  ถูกทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกัสู ่2b ยุค 4.0 รออะไรครบัลงมืออา่นทาํดว่น สาํหรบัการสอบทอ้งถ่ิน 

8 .รวบรวมสง่ตอ่ความรูโ้ดย อ.ภูเมธ
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ค  า น  า 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลา

ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  
โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง 
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน 

ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ  และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐  ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น 
ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน ”  

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือก ากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
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(ร่าง) สรุปสาระส าคัญ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา ส่งผลให้
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ ได้แก่ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานการผลิตและ
บริการที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา และความร่วมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและพหุ
ภาคี รวมถึงความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเข้มข้นและชัดเจนขึ้น ขยายโอกาสด้าน
การค้าและการลงทุนของไทยเพ่ิมขึ้น ในขณะที่โครงสร้างพ้ืนฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้น และการ
บริการทางสังคมทุกด้านที่มีความครอบคลุมทั่วถึง ท าให้รายได้ประชาชนสูงขึ้นปัญหาความยากจนลดลง และ
คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น  

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น จึงท าให้ มี
ความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันปรับตัวช้า เนื่องจากการ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสู่การใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมยังด าเนินการได้น้อย ท าให้ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า 
ประกอบกับประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน ที่ส าคัญได้แก่ คุณภาพคน  คุณภาพ
การศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ าสูง ก่อให้เกิดความ
แตกแยก  

นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว  มีภาวะขยะล้นเมือง 
และการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์   ในขณะที่ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจาก
สภาพภูมิอากาศผันผวนมีความรุนแรงมากขึ้น ท าให้กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมที่เกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนถึงปัญหาการจัดการภาครัฐที่
ขาดประสิทธิภาพเพราะการบริหารจัดการยังขาดเอกภาพ  และการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือพัฒนาประเทศยังล่าช้า   

ดังนั้น การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
วางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องกัน ไปตลอด ๒๐ ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยมีสาระส าคัญ
สรุปได้ ดังนี ้

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

๑.๑ หลักการ 

หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  ที่ต่อเนื่องจาก
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๒ 
 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม  

ส าหรับการก าหนดวิส ัยท ัศน ์ของแผนพ ัฒนาฯ ฉบ ับนี ้ย ึดว ิส ัยท ัศของกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที่การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆ 
ของแผนพัฒนาฯ ได้ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙ ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็น
กรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศก าหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(sustainable development goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติก าหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทางการ
พัฒนา ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่ส าคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ ๓๗ วาระ และ ไทย
แลนด์ ๔.๐   

การจัดท าแผน ขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้ง
จากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุกพ้ืนที่ของประเทศ เป็นกลไกประชารัฐที่รวมพลัง ให้
สามารถก าหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา รวมทั้งแผนงานโครงการส าคัญที่ตอบสนองความต้องการและ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี 

๑.๒  จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ 

ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะเป็นแผนแรกที่
ถูกใช้ให้เป็นกลไกเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะต้องบรรลุผลลัพธ์
และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา รวมทั้งก าหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ต้องเชื่อมต่อถึงการปฏิบัติที่
ต้องด าเนินการในช่วง ๕ ปี โดยได้ก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญ (Flagship Program)  และประเด็นพัฒนา
เชิงบูรณาการที่ส าคัญ ในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ จะท าให้ระบบการจัดสรร
งบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน แผนส าหรับบริหารราชการแผ่นดิน กฎ ระเบียบวินัยทาง
การเงินและการคลังภาครัฐ และระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ตลอดจนระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก  

นอกจากนี้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมือง ที่
ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย สาขาการผลิตและบริการเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและก ากับ
ให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จังหวัด ภาค และเมือง เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของ
ประเทศ รวมทั้งได้ก าหนดแนวทางเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศท่ีสภาปฏิรูปแห่งชาติ
และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปได้เสนอและต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ 

๑.๓  ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทยแม้ว่า
ได้ด าเนินมาตรการเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี มีการขยายการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นระบบ
โครงข่ายมากข้ึน และมีการเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา แต่อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทย
ยังปรับตัวช้าเมื่อเทียบกับหลายประเทศ เนื่องจากคุณภาพคนต่ า การลงทุนในการวิจัยและพัฒนายังมีน้อย 
คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ดี และปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐและกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยและ

412



๓ 
 

ขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกและภัยพิบัติธรรมชาติ ท าให้
เศรษฐกิจไทยผันผวนได้ง่าย และเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวในอัตราที่ต่ ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปี  

นอกจากนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่
กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นมากขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดน โดยมีการเคลื่อนย้ายคน เงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี
ข่าวสาร สินค้าและบริการอย่างเสรี ท าให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น ส่งผลให้มีการรวมตัวด้านเศรษฐกิจ
ของกลุ่มต่างๆ ในโลกมีความเข้มข้นขึ้น ประเทศเศรษฐกิจใหม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น เช่น จีน 
อินเดีย ละตินอเมริกา และเวียดนาม ซึ่งมีแรงงานราคาถูกและมีมาตรการอ่ืนๆประกอบในการดึงดูดการลงทุน
จากต่างประเทศได้เพ่ิมขึ้น นอกจากนั้นการพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้สังคมโลกมีความ
เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ท าให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยง อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด 
อาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาแรงงานต่างด้าว  

ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูง
วัยมากขึ้น จ านวนประชากรวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ปัญหา
ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมทั้งความแตกต่างของรายได้
ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดและกลุ่มคนจนที่สุดสูงถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ เนื่องจากการกระจายโอกาสการ
พัฒนาไม่ทั่วถึง ยิ่งไปกว่านั้นทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม มีปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนในกลุ่มต่างๆ เนื่องจากการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติมีลักษณะรวมศูนย์ขาดการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่  ในขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตาม
การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้น 
ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยมากกว่า
ในอดีต  

ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศดังกล่าว จะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยง
อย่างชาญฉลาดมากขึ้น ต่อจากนี้ไป ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ เพ่ือแก้ไขปัญหารากฐานส าคัญท่ีเป็น
จุดอ่อนและข้อจ ากัดของประเทศที่สั่งสมมานาน ในขณะเดียวกันด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือใช้ประโยชน์จาก
จุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญกับประเด็นที่มีลักษณะการบูรณา
การ และใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง
แท้จริง ในประเด็นต่างๆ ดังนี้  

๑.๓.๑ การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อ
ยกระดับศักยภาพของประเทศ โดยจะมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ท าให้เกิดสิ่ง
ใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ โดยการ
ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ (National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และ
สอดคล้องกับสาขาเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับการ
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม 
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๑.๓.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็น
อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทาง
เทคโนโลยี (Technopreneur) รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ 
เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสถาบันวิจัย และ
สถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
แบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics) และสนับสนุนการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย 
สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนา
ของประเทศท้ังระบบ  

๑.๓.๓ การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร
ในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี 
มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตาม
ความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใน
อนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ  

๑.๓.๔ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล  า ให้ความส าคัญกับการ
จัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล 
การจัดสรรที่ดินท ากิน สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ ผู้ด้อยโอกาส 
สตรี และผู้สูงอายุ รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตลอดจนสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและพร้อมรับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุน
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และผลักดันกลไกการกระจายที่ดินท า
กินและการบริหารจัดการที่ดินของชุมชน โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายส าคัญในการยกระดับรายได้ประชากรกลุ่ม
ร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด 

๑.๓.๕ การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละ
ช่วงของห่วงโซ่มูลค่า เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพ้ืนฐาน ทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการเพ่ิม
ศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิม และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนา
เพ่ือสร้างนวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งสร้า ง
สังคมผู้ประกอบการให้มีทักษะการท าธุรกิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาพ้ืนที่
ชายแดนที่มีศักยภาพและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้า
สู่การเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต 
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๑.๓.๖ การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้าน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื นที่ เน้นการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ท ากินของเกษตรกร 
รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียว เป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ 
ห้างหุ้นส่วน และบริษัท เพ่ือให้เกิดการประหยัดต่อขนาด  

๑.๓.๗ การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้
ต่อยอดไปสู่ฐานการผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ น ควบคู่กับการ
วางรากฐานเพื่อสร้างและพัฒนาภาคการผลิตและบริการส าหรับอนาคต ทั้งในด้านการเตรียมศักยภาพคน
และโครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจนสร้างกลไกและเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ (Cluster) 

๑.๓.๘ การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจ
ดิจิทัล เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start 
Up) และวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการเพ่ือต่อยอดฐานการผลิตและบริการ 

๑.๓.๙ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการ
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบ
นิเวศ และศักยภาพของพ้ืนที่ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจร
ทั้งการผลิตและธุรกิจที่เก่ียวข้อง 

๑.๓.๑๐ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ขยายฐานเศรษฐกิจให้กว้างขึ้น และต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ้น โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต 
และน าผลการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย 
และสอดคล้องกับความต้ องการของตลาด  โดย เฉพาะอย่ างยิ่ งการพัฒ นาความ เชื่ อม โยงด้ าน  
คมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงานของกรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าอิระวดี เจ้าพระยา แม่โขง กรอบ
ความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย กรอบความร่วมมือความริเริ่มแห่งอ่าว 
เบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ  กรอบความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
ชายแดนไทย-มาเลเซีย และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  

๑.๓.๑๑ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน 
และวิสาหกิจเพื่อสังคม  เพ่ือขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มต่างๆ ในสังคม โดยด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคม
ผู้ประกอบการเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็น  

๑.๓.๑๒ การสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม
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เพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม  ส่งเสริม 
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลด  
ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

๑.๓.๑๓ การฟื้นฟูพื นฐานด้านความม่ันคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้ความส าคัญกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
และการเตรียมการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า 

๑.๓.๑๔ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
การสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่าง
เป็นรูปธรรมทั้งด้านระบบการบริหารงานและบุคลากร มีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 

๑.๓.๑๕ การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อขยาย 
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื นที่เศรษฐกิจ
หลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม เน้นให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและใน
อาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจต่างๆ  รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สร้าง
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และการคุ้มครองผู ้บริโภค นอกจากนี ้พัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และ
หน่วยงานที่มีศักยภาพไปท าธุรกิจในต่างประเทศ 

๑.๓.๑๖ การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่ เศรษฐกิจ  เร่งด าเนินการในประเด็น 
ท้าทาย ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่
สร้างรายได้ส าหรับประชาชนในแต่ละภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และ  
การบริหารจัดการพ้ืนที่ เศรษฐกิจชายแดนให้ เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพ่ิม
ประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

๑.๓.๑๗ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนา 
อย่างเต็มที่ มุ่งเน้นผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันให้มีความคืบหน้าและชัดเจนใน
ระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุดพ้ืนที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ ผลักดันการลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการ
ทางภาษี ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน 
รวมทั้งส่งเสริมบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่างๆ ในเวทีโลก และสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
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๑.๓.๑๘ การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ผู้ประกอบการ ให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการสนับสนุนการด าเนินงานของสภาธุรกิจภายใต้กรอบความ
ร่วมมือต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ 

๑.๓.๑๙ การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ นและให้
สามารถแข่งขันได้ เร่งปรับปรุงกฎระเบียบในการก ากับดูแลภาคการเงินเพ่ือสนับสนุนความสามารถในการ
แข่งขันและการให้บริการต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการก ากับ
ดูแลที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนย้ายของเงินทุนที่จะมี
รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป และมีปริมาณธุรกรรมที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันสนับสนุนการน าเทคโนโลยีทางการ
เงินมาใช้อย่างเข้มข้น พัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพ่ือระดมทุนมาใช้สนับสนุนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ 
ตลอดจนขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสม  

๑.๓.๒๐ การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ ประกอบด้วย การขยายฐาน
ภาษี การปรับระบบการจัดท าค าของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดท างบประมาณบูรณาการ  
ทั้งเชิงประเด็นพัฒนาและเชิงพ้ืนที่ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม และลดความซ้ าซ้อนของสิทธิประโยชน์ 
ด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้งสร้างความยั่งยืนทางการคลังของระบบการคุ้มครองทางสังคม ได้แก่ การปรับปรุง
ระบบการออมเพ่ือการเกษียณอายุ และการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ เพ่ือลดภาระการพ่ึงพารายได้จาก
รัฐบาล 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 

๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก 

๒.๑.๑ สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก มีตลาดเกิดใหม่ที่มีบทบาทสูงขึ้น 
ตลาดการเงินโลกเข้าสู่สถานการณ์ไร้พรมแดน ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่มี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้มีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ รวมทั้งมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่
หลากหลายส่งผลต่อการเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศไทย 

๒.๑.๒ การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็น
กุญแจส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีการด ารงชีวิตของคน ท าให้เกิดสาขา
อุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลากหลายสาขา มนุษย์จะสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจ ากัด มีการแย่งชิงแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและมีทักษะหลายด้าน
ในตลาดแรงงาน ขณะเดียวกันเกิดความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ เช่น ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยี  
เป็นต้น 

๒.๑.๓ สถานการณ์และแนวโน้มสังคมโลก การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลต่อ
เศรษฐกิจและรูปแบบการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นกลุ่มส าคัญ  
ที่ท าให้มีการบริโภคสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้น แต่อาจก่อให้เกิดการแย่งชิงประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะคน  
ที่มีศักยภาพสูง ขณะเดียวกันการเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งผลต่อ
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การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและเกิดการสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัย แต่อาจก่อให้เกิดวิกฤตทางวัฒนธรรมเนื่องจาก
การขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี 

๒.๑.๔ สถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลก วาระการพัฒนาที่ยั่ งยืน  
ค.ศ. ๒๐๓๐ เป็นทิศทางหลักในการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ประกอบด้วย ๑๗ เป้าหมายและ ๑๖๘ เป้าประสงค์ รวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่ทวีความเข้มข้นขึ้น จะมีส่วนส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต  
ยิ่งไปกว่านั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อ 
การผลิตในภาคเกษตรและความม่ันคงด้านอาหารและน้ า 

๒.๑.๕ สถานการณ์ความม่ันคงโลก ประเทศมหาอ านาจมีแนวโน้มใช้อ านาจทาง
ทหารและทางเศรษฐกิจเข้าแทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่างๆ รวมถึงเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ
ด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐทั้งด้านอาณาเขตทางบก การอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล และภูมิรัฐศาสตร์  
เพ่ือผลประโยชน์และการแย่งชิงทรัพยากร นอกจากนั้น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และอาชญากรรม
ทางไซเบอร์จะทวีความรุนแรงและมีวิธีการที่ซับซ้อนมากข้ึน  

๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน 

๒.๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจไทยในช่วงปี ๒๕๐๔-
๒๕๕๘ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๖.๑ สูงเป็นอันดับที่ ๒๒ ของโลก ส่งผลให้รายได้ต่อหัวของประชาชนเพ่ิมขึ้น 
สามารถขยับฐานะการพัฒนาประเทศเป็นประเทศรายได้ปานกลางตอนบนในปี ๒๕๕๓ โครงสร้างเศรษฐกิจ
เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น ภาคการผลิตมีการสั่งสมองค์ความรู้และ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยยังคงมีความหลากหลายของฐานการผลิตที่มีความ
แข็งแกร่งในระดับโลก อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น เศรษฐกิจไทยกลับเข้า
สู่เสถียรภาพและอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียง
กัน อย่างไรก็ตาม ในช่วง ๘ ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราการขยายตัวที่ต่ ากว่าศักยภาพของระบบ
เศรษฐกิจ การส่งออกของไทยปรับตัวลดลงทั้งในด้านการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม มีสาเหตุจาก
จุดอ่อนที่ส าคัญๆ ทั้งทางด้านปัญหาเชิงโครงสร้าง เงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และปัจจัยทางด้านการ
ด าเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจ 

๒.๒.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อยู่ในล าดับต่ า
และการบริหารจัดการงานวิจัยขาดการบูรณาให้มีเอกภาพตั้งแต่ระดับนโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัย และ
หน่วยวิจัยหลัก ท าให้ทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของประเทศไม่
ชัดเจน มีความซ้ าซ้อน และยังมีข้อจ ากัดในการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เป็นผลให้การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของประเทศล่าช้า ไม่ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก ตลอดจนมีการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในระดับต่ า 

๒.๒.๓ สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย  โครงสร้างประชากรไทย
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยปี ๒๕๕๗ ประชากรวัย
แรงงานจะมีจ านวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ขณะที่คนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น ซึ่ งเป็น
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สาเหตุหลักของการเสียชีวิต รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพในวัยผู้สูงอายุจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ นอกจากนี้
คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความส าคัญของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ 
และการมีจิตสาธารณะ 

๒.๒.๔ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ลดลงและเสื่อมโทรมเนื่องจากการใช้ประโยชน์เกินกว่าศักยภาพในการฟ้ืนตัวของระบบนิเวศ การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ ายังขาดกระบวนการมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และเศรษฐกิจก่อนด าเนินการอย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกันการเข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติยังไม่เป็นธรรม ก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ า ความขัดแย้ง และข้อพิพาทในระดับพ้ืนที่
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน นอกจากนี้ยังมีปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีไม่ยั่งยืน 

๒.๒.๕ การเจริญเติบโตของภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กระจุกตัวในกรุงเทพมหานครและภาคกลาง ท าให้เกิดปัญหาช่องว่างการกระจายรายได้ระหว่างภาค รวมถึง
กลไกการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังไม่สามารถเชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ขณะที่
การขยายตัวของเมืองในภาคต่างๆ ของประเทศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นไม่สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้  การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของ
ประเทศมีแนวโน้มการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนและสมดุล
ของการพัฒนาในพ้ืนที่  

๒.๒.๖ ความม่ันคงภายในประเทศ สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบ 
จากความขัดแย้ง ที่มีรากฐานของปัญหามาจากความเห็นต่างทางความคิดและความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ
และสังคม ขณะที่สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีการสร้างสถานการณ์โดยมีเป้าหมายให้เกิด 
ความสูญเสียต่อเจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับมีความเสี่ยงจากปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์  
ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสู่การโจมตีระบบขององค์กรขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและมีมูลค่า  
ความเสียหายสูง  

๒.๒.๗ ความร่วมมือระหว่างประเทศและความเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนา  
การเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับนานาประ เทศมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม 
อนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย เป็นเงื่อนไขส าคัญของประเทศไทยในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
การค้า การคมนาคมขนส่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีและสารสนเทศ กับกลุ่มประเทศต่างๆ 
ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

๒.๒.๘ การบริหารจัดการภาครัฐยังอ่อนแอ ภาครัฐมีขนาดใหญ่และรายจ่าย
ประจ าเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพต่ า ขาดระบบการท างาน  
ที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายแบบบูรณาการกับหน่วยงานหรือภาคส่วนอ่ืนๆ การให้บริการประชาชนยังต้อง
ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานสากล ขณะที่การทุจริตและประพฤติมิชอบได้ขยายไปในวงกว้างทั้งในภาครัฐ เอกชน 
และองค์กรเอกชน นอกจากนี้ กฎหมายหลายฉบับยังไม่ได้มาตรฐานสากลเนื่องจากล้าสมัยและกระบวนการ
ตรากฎหมายยังมีจุดอ่อนหลายประการ ตลอดจนกระบวนการยุติธรรมยังขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถ
อ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค 
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๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

๓.๑. วัตถุประสงค์ 

๓.๑.๑. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน  
เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๓.๑.๒. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมใน
การเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี
ความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

๓.๑.๓. เพ่ือให้ เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้  มี เสถียรภาพ และมีความยั่งยืน  
สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น  
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  

๓.๑.๔. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

๓.๑.๕. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมี
การท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

๓.๑.๖. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง
เพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

๓.๑.๗. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ 
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 

๓.๒. เป้าหมายรวม  

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย 

๓.๒.๑. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้  
เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ 
งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

๓.๒.๒. ความเหลื่อมล  าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก
มีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕  
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๓.๒.๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ
บริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและ
บริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ
ให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการ
ขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

๓.๒.๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน  า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของ
พ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่
ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่  
ในเกณฑ์มาตรฐาน 

๓.๒.๕. มีความ ม่ันคงใน เอกราชและอธิป ไตย สั งคมปลอด ภั ย สามัคคี  
สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และ
ความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่ง
สินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภั ยพิบัติทางธรรมชาติ 
ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์  
ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่า  
การลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  

๓.๒.๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน  บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน
ด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบัน 
การจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบ
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มี
ความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาใน
ด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และ
ทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ
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๑๒ 
 

วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาใน
ระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ
และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน  

แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน
และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (๒) พัฒนาศักยภาพ
คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา
ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  
(๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก
ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต (๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและ
ภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ (๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ (๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ
สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ (๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วน
ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ  ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่ เปราะบาง และส่งเสริม
สถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 

๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล  าในสังคม การพัฒนา
ในช่วงที่ผ่านมาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม
ในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของ
คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล  ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิม
โอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี
ความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแล
นักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษา
ต่อระดับสูง (๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  ผ่านการ
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้ งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ  
(๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลัก
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๑๓ 
 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร
ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน  การปรับ
องค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลที่ท าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและ
การออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็น
แม่ข่าย 

๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา
และข้อจ ากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า  

การพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ 
ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการ
ผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกัน
มากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้น
เกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถ
ท ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาค
การเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การ
บริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงิน
และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ (๒) การ
เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความ
เชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เ พ่ือยกระดับ
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  ต่อ
ยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วาง
อนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าการ
ลงทุน  

๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจุบันสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมทั้ง
การด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิม
สูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  
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๑๔ 
 

ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
การสร้างความมั่นคงด้านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด
จากสาธารณภัย  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง
สมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน (๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (๔) ส่งเสริมการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัย
พิบัติ (๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และ (๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง  
และยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพิ่ม
บทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัย
คุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  

ดังนั ้น  การพัฒนาในระยะต่อไป จ ึง เน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไข
ปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความ
มั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ  มี
ความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมี
การบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิด
ความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ (๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่ง
อ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ (๕) การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิด
ความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
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๑๕ 
 

๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาด
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการ
ยุติธรรมไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทย  

การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และ
การลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท 
ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
(๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให้
การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก 
ตรงตามความต้องการ (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง (๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ผ่านมาการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการด าเนินการ และ
ปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้มี
ข้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ  

การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลด
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานใน
กรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการ
อ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการ
ใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการ
พัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา)  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง 
อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนา
ระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขา
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๑๖ 
 

ขนส่ง (๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้า (๔) พัฒนา
ด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหาร
จัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และ (๖) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง และการบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 

๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้าน
แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้
เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับ
ประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกท้ังการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่
สังคมนวัตกรรมได้  

การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ
ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย
มีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (๒) พัฒนา
ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและ
การจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย  และ (๓) พัฒนา
สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการ
ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา 
STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี  

๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือ
เสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ
ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว
ของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของ
ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย  
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๑๗ 
 

ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจาย
รายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมมูลค่าการ
ลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ
ชั้นน า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อม
เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมี
ส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
และ (๓) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิต
อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม  

๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการ
ขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนิน
นโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตล าด
ใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับ
ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค  

ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมี เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน 
และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน 
เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญท้ังในทุกระดับ  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการ
ลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้าและบริการของไทย (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้าน
การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน  GMS, 

ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS  และภมูิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  
(๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค 
(๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือ
กับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาค
กัน (๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (๗) เข้าร่วมเป็น
ภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ (๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ
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๑๘ 
 

ในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (๙) บูรณาการภารกิจด้านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ (๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติ มีหลักการและแนวทาง
ด าเนินงาน สรุปได้ ดังนี้ 

๕.๑ หลักการ 

๕.๑.๑ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นกรอบ
ทิศทางหลัก และแปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม 

๕.๑.๒ กระจายการพัฒนาลงสู่พ้ืนที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่ ภารกิจ และการ
มีส่วนร่วม ให้จังหวัดเป็นพ้ืนที่ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชนสู่
ประเทศ และประเทศสู่ชุมชน 

๕.๑.๓ เพ่ิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้
เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชน 

๕.๑.๔ ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ
เอกชน และสื่อมวลชนอย่างบูรณาการ ให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพโดยกระบวนการสร้างเครือข่าย
หรือคลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ 

๕.๑.๕ ระบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับ
ต่างๆ ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้าน และ
แผนปฏิบัติการ และระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ  
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของภาครัฐ  
ที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา และผลของการพัฒนาอย่างแท้จริง 

๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

๕.๒.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อม
เข้าร่วมในการผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไปสู่การปฏิบัติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติสร้างความเข้าใจกับภาคีทุกภาคส่วนโดยก าหนดกิจกรรมด าเนินการ ประเด็นสื่อสาร และ
เครื่องมือสื่อประชาสัมพันธ์แบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย (Stakeholder) ของการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการ
ขับเคลื่อนระดับพ้ืนที่ สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภาคและชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและ
สร้างความตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน าประเด็น
การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไปขับเคลื่อนผ่านกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่และสร้างแนวร่วมการ
พัฒนาของ สศช.  

๕.๒.๒ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายรัฐบาล แผนเฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๒ น าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ การระดมทรัพยากร และแนวทางการร่วม
ด าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ รวมถึงบูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกันและ
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๑๙ 
 

จัดท าเป็นแผนการลงทุนการพัฒนา/แผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติภายใต้
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เพ่ือปิดช่องว่างการพัฒนา (Development Gap) ของประเทศในแต่ละ
ช่วงเวลาและสร้างรากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายที่ก าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

๕.๒.๓ หน่วยงานกลาง อาทิ สศช. ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีใช้เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในการ
ก าหนดล าดับความส าคัญของแผนงานโครงการและภารกิจหน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนฯ อย่างมีประสิทธิผลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๕.๒.๔ ผลักดันให้ภาคเอกชนน าประเด็นการพัฒนาส าคัญ ในแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๑๒ พิจารณาประกอบการจัดท าแผนการลงทุนทางธุรกิจ ที่สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
อย่างเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา และส่งเสริมให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจ (กรอ.) เป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้ กรอ. 
ส่วนกลางกระจายความรับผิดชอบและภารกิจให้ กรอ. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมากขึ้น โดยค านึงถึงความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติและความเชื่อมโยงในระดับพื้นที่ 

๕.๒.๕ สร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ 
โดยก าหนดให้มีการผลักดันปัจจัยหลักให้สามารถปรับเปลี่ยนเพ่ือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ อาทิ น าการศึกษาวิจัย
มาเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ให้เอ้ือต่อ  
การขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับต่างๆ โดยน าเครื่องมือวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายมาใช้ประเมินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๕.๒.๖ เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การตั้งและ
การเชื่อมโยงคณะกรรมการระดับชาติที่มีอยู่ให้น ายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มาเป็นกรอบการ
ด าเนินงาน ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาระดับประเทศและพ้ืนที่โดยให้จังหวัดเป็นจุดประสาน 

๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีแนวคิด หลักการ และแนวทาง
ด าเนินการ ดังนี้ 

๕.๓.๑ แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม  เน้นการติดตาม
ประเมินผลที่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม เป็นระบบประเมินผลเชิงบูรณากา ร 
ที่มุ่งเสนอผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ประเมินด้วยตนเองเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้และติดตามผล  
อย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการให้หน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางท าหน้าที่ประเมินผล มีหลักเกณฑ์การติดตาม
ประเมินผลและตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปร่งใส มีมาตรฐาน เป็นกลาง และถูกตอ้งตามหลักวิชาการ 

๕.๓.๒ แนวทางการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแบบมี 
ส่วนร่วม ด าเนินการโดย 
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๒๐ 
 

๑) วางระบบการติดตามประเมินผล ๓ ระยะเวลา ประกอบด้วย  
การประเมินผลก่อนการปฏิบัติการหรือก่อนเริ่มโครงการ การประเมินผลระหว่างด าเนินการ และการ
ประเมินผลหลังการด าเนินงาน 

๒) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับกระทรวงและ
งานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งกระทรวง เพ่ือเชื่อมโยงตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการกระทรวงและกลุ่มกระทรวงกับ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งเป้าหมายและประเด็นพัฒนาส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๓) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับจังหวัดและ
พ้ืนที่ เพ่ือเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ 

๔) ตั้งหน่วยวิจัย ฝึกอบรม และตรวจสอบมาตรฐานระบบติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือท าให้ระบบติดตามประเมินผลมีมาตรฐานสากลและพัฒนาให้ทันสมัยเพ่ือฝึกอบรม เทคนิค 
วิธีการ หลักการ แนวคิดในการประเมินผลแผนงานโครงการก่อนเริ่ม ระหว่างด าเนินการ และหลังที่เสร็จสิ้น
แล้ว 

๕) ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงบประมาณ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและในพ้ืนที่เพ่ือให้การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

๖) จัดเตรียมองค์กรกลางที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความช านาญและ 
เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เพ่ือให้การติดตามประเมินผลมีความเป็นสากล ถูกต้องตามหลักวิชาการ เชื่อถือได้  
เป็นพื้นฐานส าหรับการตัดสินใจนโยบายและการด าเนินงานภาครัฐ  

๗) พัฒนาตัวชี้วัดและตัวชี้วัดร่วมให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือประเมินการ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติซึ่งสามารถวัดได้ทั้งตัวชี้วัด
ผลกระทบร่วม ตัวชี้วัดผลลัพธ์ร่วม และตัวชี้วัดผลผลิตร่วม  

๘) จัดเวทีสาธารณะเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีเวทีแสดงความคิดเห็น 
วิพากษ์วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการสื่อสารแบบสองทาง เน้น
การสื่อสารแบบสวนเสวนามากกว่าถ่ายทอดด้านเดียว และให้มีคู่เจรจาโดยตรง เช่น ระหว่างกลุ่มเป้าหมายและ
ผู้ก าหนดนโยบาย เป็นต้น  

๙) น าเสนอผลการติดตามประเมินผล เป็นการน าเสนอผลการประเมินให้
ทุกฝ่ายได้รับทราบทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผู้ก าหนดนโยบาย หน่วยงานน านโยบายไปปฏิบัติ หน่วยงาน
สนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนสาธารณชนผู้สนใจได้รับทราบผลการประเมิน 

๑๐) พัฒนาระบบข้อมูลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการประเมินผลโดยจัดท าระบบข้อมูลการบริหาร การเข้าถึงข้อมูล การวิเคราะห์และการน าข้อมูลไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และสามารถน าข้อมูลการประเมินไปใช้ในการก าหนดทางเลือกนโยบาย 
และสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 

(ฉบับย่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐ 
พึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการ
กันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตรา
พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง ก าหนดมาตรการส่งเสริม 
และสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ รวม ๖ คณะ เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท า
ร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง เพื่อประกอบการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่
กฎหมายก าหนด 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติ 
ฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่ 
การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

 

 

ค ำน ำ 
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๑ 

 
 
 
 ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติ 
ทั้งในมิติเศรษฐกิจที่โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่าง
เต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและภาคเกษตรยังอยู่ในระดับต่่า คุณภาพและ
สมรรถนะของแรงงานท่ียังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของ
ประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชน การแก้ปัญหาด้านความ
ยากจนและความเหลื่อมล้า่ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการ
เข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมีช่องว่างที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อม  
ที่การฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นส่าคัญส่าหรับ
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาด 
ความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของ
ประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 นอกจากนี้  ยังมีสถานการณ์ที่ก่ าลั งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้ ง 
การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากร
สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบ 
ก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเช่ือมโยงกัน 
อย่างซับซ้อนจากการรวมกลุ่มภายในภูมิภาคและการเปิดเสรีด้านต่าง ๆ ตลอดจน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ประเทศไทยจ่าเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์  
ด้านต่าง ๆ ท่ีรอบคอบและครอบคลุมเพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  

สถานการณ ์แนวโน้มในการพัฒนาประเทศ 
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๒ 

 
 
 
 วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ 
ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ  
มีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 

๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้น 
การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย  
๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัด 
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๔ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มี เป้าหมายการพัฒนาที่ส่ าคัญ คือ 
ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของ
ประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้
ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน
ความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา
แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ 
รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศ (๓) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมี
ส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่าง
ประเทศ และ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 

๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย
และสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคน 
ในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมี 
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน
หลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ (๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก 
ที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่ส่าคัญ 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านความมั่นคง 
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๕ 

๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไข
ปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
ในปัจจุบัน (๒) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่  
(๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งทางบกและทางทะเล 

๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้าน
ความมั่นคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอ่านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน 
ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของ
ประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนา
ระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 

๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง 
และความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (๑) การ
เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (๒) การเสริมสร้างและ
ธ่ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้
กลไกส่าคัญต่าง ๆ ท่างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และ 
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (๑) การพัฒนากลไกให้พร้อมส่าหรับ 
การติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวม 
อย่างเป็นรูปธรรม (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออ่านวยต่อการพัฒนา
ประเทศในมิตอื่น ๆ และ (๓) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความมั่นคง 
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๖ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน 
แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ 
 อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถี ชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น่ามา 
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ 
และสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง  
โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม  
ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ 
ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ 
รูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ 
ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม 
และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่  
ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ ไปกับการยกระดับรายได้และ 
การกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนช้ันกลางและลดความเหลื่อมล้่าของคน 
ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้ (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ  
ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (๓) การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา และ  
(๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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๗ 

๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส่าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 
ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย  
(๑) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย (๓) เกษตรชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูป 
และ (๕) เกษตรอัจฉริยะ 

๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและ
บริการการแพทย์ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญา 
ประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์  และ (๕) อุตสาหกรรม 
ความมั่นคงของประเทศ 

๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  โดยการรักษาการเป็น
จุดหมายปลายทางที่ส่าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ  
และเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย (๑) ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย (๔) ท่องเที่ยวส่าราญทางน้่า และ (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

๔. โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจน
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย (๑) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้าง
และพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ (๔) พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
มหภาค  

๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  สร้างและพัฒนา
ผู้ประกอบการยุคใหม่  ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี
ความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
(๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (๔) สร้างโอกาส
เข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
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๘ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส่าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 
และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์  
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด  
ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ 
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่
และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่
ที่ดีของคนไทย (๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนา
สังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่ 

๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วม
ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดย (๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม
ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสร้างความเข้มแข็ง 
ในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
(๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (๖) การใช้สื่อและ
สื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) การส่งเสริม 
ให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ 
ในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อม
ให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (๒) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ (๓) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับ
ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ  
(๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ  

ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการพัฒนา 
และเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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๙ 

๓. ปฏิ รูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ใน 
ศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย  
(๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส่าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
(๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง
ต่าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (๖) การวาง
พื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (๗) การสร้างระบบ
การศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  

๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนา
และส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบ
สนับสนุน ที่เหมาะสมส่าหรับผูม้ีความสามารถพิเศษผ่านกลไกตา่ง ๆ และ (๓) การดึงดูด
กลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  

๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ 
สติปัญญา และสังคม โดย (๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) การป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสขุภาวะ
ที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี  และ 
(๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ 

๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ โดย (๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริม
บทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว
และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอก
ห้องเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ
พัฒนาประเทศ โดย (๑) การส่งเสริมการออกก่าลังกาย และกีฬาข้ันพ้ืนฐานให้กลายเปน็
วิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก่าลังกาย กีฬาและ
นันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (๔) การพัฒนา
บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
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๑๐ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส่าคัญที่ให้ความส่าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน 
ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของ
ประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพื่อส่วนรวม การกระจายอ่านาจและความรับผิดชอบ
ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง  
และท่าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน 
การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร (๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (๓) ความก้าวหน้า
ในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี และ (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่ 

๑. การลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจาย
การถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (๔) เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย 
ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท่างาน 
(๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ
และทุกกลุ่ม (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข  
และการศึกษา โดยเฉพาะส่าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (๘) สร้าง
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 

 

ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 
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๑๑ 

๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
โดย (๑) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค  
(๒) ก่าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ  
(๓) จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (๔) ปรับ
โครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไก
การบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (๕) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูล
ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนาก่าลังแรงงานในพ้ืนท่ี  

๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน  
ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ 
(๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) ส่งเสริมความเสมอ
ภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบน
ฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล 

๔. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึง 
ตนเองและการจัดการตนเอง โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน  
ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
(๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง (๓) สร้างการ 
มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้างภูมิคุ้มกัน
ทางปัญญาให้กับชุมชน 
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๑๒ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส่าคัญเพื่อน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่
เป็นตัวตั้งในการก่าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา  
มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด่าเนินการบน
พื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต  
โดยให้ความส่าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน่าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่น
ต่อไปอย่างแท้จริง 

ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (๑) พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๒) สภาพ 
แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู (๓) การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  
โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่ 

๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพิ่มมูลค่า
ของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก่าเนิด  
(๓) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้่าล่าคลองและแหล่งน้่าธรรมชาติทั่วประเทศ (๔) รักษาและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพิ่ม
มูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (๓) ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับ
การป้องกันและแก้ไขท้ังระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็น
องค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
โดย (๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหาย
จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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๑๓ 

(๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้่าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

๔. พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย (๑) จัดท่าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนา 
เมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ 
และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท 
เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ 
อย่างยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร 
ทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม  
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (๕) พัฒนา
เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
และยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้่า 

๕. พัฒนาความมั่นคงน้้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดย (๑) พัฒนาการจัดการน้่าเชิงลุ่มน้่าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้่าของประเทศ 
(๒) เพิ่มผลิตภาพของน้่าทั้งระบบในการใช้น้่าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากการใช้น้่าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ 
และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (๕) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร 
และอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร  

๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก้าหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริม
คุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ 
คนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย
สิ่งแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่าคัญ และ (๔) พัฒนาและด่าเนินโครงการ 
ที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก่าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
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๑๔ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส่าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท
ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท่าหน้าที่ในการก่ากับหรือในการให้บริการ 
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท่างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน่านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ
การท่างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต  
ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส่านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง
สิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ่าเป็น มีความทันสมัย  
มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน่าไปสู่การลดความเหลื่อมล้่าและเอื้อต่อการ 
พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
และการอ่านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะของภาครัฐ (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใส 
การทุจริต ประพฤติมิชอบและ (๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ 

๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมีความเช่ือมโยง
ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  

๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ โดย (๑) ให้
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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๑๕ 

สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ (๓) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อน 
การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม  
(๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ (๓) ส่งเสริมการกระจายอ่านาจ
และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี
สมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 

๔. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ 
บริบทการพัฒนาประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส้านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารก่าลังคนที่มี
ความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพื่อ
ประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  

๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดย  
(๑) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  
(๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
เป็นระบบแบบบูรณาการ 

๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจ้าเป็น 
โดย (๑) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
(๒) มีกฎหมายเท่าที่จ่าเป็น และ (๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม 
มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 

๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน 
โดยเสมอภาค โดย (๑) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมเคารพและยึดมัน่
ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
(๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน 
ของการค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา  
และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก 
ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ  
(๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
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คณิตศาสตร์ทั่วไป 
 
 โจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไปมีวัตถุประสงค์ในการวัดความสามารถในเชิงวิเคราะห์โจทย์  โดยอาศัยทักษะ
ความสามารถในการคํานวณของแต่ละบุคคล  อาจมีความจําเป็นต้องนําไปใช้ในการทํางาน  อาทิ  ร้อยละ  ระยะทาง  
อัตราส่วน  เป็นต้น  ดังนั้นโจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไปมักออกข้อสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐานทั่วไป  ไม่สลับซับซ้อน
มากเกินไปนัก  แต่ต้องอาศัยพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร์  ข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไปเป็น
ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก.)   
 
สูตร  แนวคิด  ทฤษฎี  ทางคณิตศาสตร์ที่ผู้สอบควรทําความเข้าใจ  ดังน้ี 
 
 1. การหาผลบวกของเลขหลายจาํนวนเรียงกัน 
  1.1 การบวกเลขหลายจํานวนเรียงกันที่เร่ิมต้นจาก  1 

    สูตร ผลบวก = 2
ปลาย)ปลายตน้( ×+   

     = 2
ป)ปต( ×+  

    ต้น = เลขจํานวนต้น 
    ปลาย = เลขจํานวนปลาย 
 
ตัวอย่าง จงหาผลรวมของเลขเรียงกันจาก  1  ถึง  8 

    ผลบวก = 2
8)81( ×+  

     = 36 

ตัวอย่าง ทหารเรือประจําเรือหลวงเจ้าพระยามีการยืนเรียงแถวกันโดยแถวที่  1  มีทหารประจําเรือ  1  นาย  แถวที่  
2  มีทหารประจําเรือ  2  นาย  อยากทราบว่า  หากทหารเรือประจําเรือหลวงเจ้าพระยามีการเข้าแถวเรียง
กัน  30  แถว  จะมีทหารประจําเรือก่ีนาย 

    ผลบวก = 2
ปลาย)ปลายตน้( ×+  

     = 2
30)301( ×+  

     = 465  นาย 
 
  1.2 การบวกเลขหลายจํานวนเรียงกันที่ไม่ได้เร่ิมจาก  1 

   สูตร ผลบวก = 2
จาํนวนเทอม)ปลายตน้( ×+  

    จํานวนเทอม = ปลาย – ต้น + 1 
 
ตัวอย่าง จงหาผลรวมของเลข  8  ถึง  19 
    จํานวนเทอม = 19 – 8 + 1 
     = 12 

    ผลบวก = 2
12)198( ×+  

     = 162 
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  1.3 การบวกเลขหลายจํานวนเรียงกันเฉพาะเลขค่ีหรือเลขคู่ 

   สูตร ผลบวก = 2
จาํนวนเทอม)ปลายตน้( ×+  

    จํานวนเทอม = 2
ตน้ปลาย−  + 1 

    
   1.3.1 การบวกเลขค่ีเรียงกัน 

ตัวอย่าง จงหาผลบวกของเลขค่ีเรียงกันจาก  11  ถึง  29 

    จํานวนเทอม = 2
1129 −  + 1 

     = 10 

    ผลบวก = 2
10)2911( ×+  

     = 200 
 
   1.3.2 การบวกเลขคู่เรียงกัน    

ตัวอย่าง จงหาผลบวกของเลขคู่เรียงกันจาก  10  ถึง  30 

    จํานวนเทอม = 2
1030 −  + 1 

      = 11 

     ผลบวก = 2
11)3010( ×+  

      = 220 
 
 2. การหาผลบวกและผลต่างของเลข  2  จํานวน 
  2.1 โจทย์กําหนดผลบวกและผลต่างมาให้ 

   สูตร หาเลขจํานวนน้อย = 2
ผลต่างผลบวก−  

ตัวอย่าง เลข  2  จํานวน  รวมกันเท่ากับ  20  ผลต่างเท่ากับ  4  จงหาเลขจํานวนน้อยเท่ากับเท่าไร 

     เลขจํานวนน้อย = 2
420 −  

      = 8 

   สูตร หาเลขจํานวนมาก = 2
ผลต่างผลบวก−  + ผลต่าง 

ตัวอย่าง เลข  2  จํานวน  รวมกันเท่ากับ  20  ผลต่างเท่ากับ  4  จงหาเลขจํานวนมากเท่ากับเท่าไร 

    เลขจํานวนน้อย = 2
420 −  + 4 

      = 12 

 3. การหาค่ากลางของข้อมูล 
  3.1 มัธยฐาน  (Median) 
   มัธยฐาน  ได้แก่  ข้อมูลที่อยู่ก่ึงกลางของข้อมูลที่เรียงลําดับ  ข้อสอบเน้นเฉพาะข้อมูลดิบ 
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  วิธีการหาค่ามัธยฐาน  (ข้อมูลดิบ) 
  1) เรียงลําดับข้อมูลดิบจากน้อยไปหามาก  หรือจากมากไปหาน้อย 
  2) หาตําแหน่งข้อมูลก่ึงกลาง 

   สูตร ตําแหน่งก่ึงกลางมัธยฐาน = 2
1n +  

     n = จํานวนข้อมูลดิบ 
ตัวอย่าง ข้อมูล  3    2    5    7    9    2    8    จงหาค่ามัธยฐาน 
  1. เรียงลําดับข้อมูลจากน้อยไปหามาก    2    2    3    5    7    8    9 
  2. หาตําแหน่งข้อมูลก่ึงกลาง  ข้อมูลดิบ = 7  จํานวน 

    ตําแหน่งก่ึงกลางมัธยฐาน = 
2

17 +  

      = 4 
  3. ค่าตําแหน่งมัธยฐานอยู่ตําแหน่งที่  4 คือ  5  
ตัวอย่าง ข้อมูล  7    9    8    8    2    6   จงหาค่ามัธยฐาน 
  1. เรียงลําดับข้อมูลจากน้อยไปหามาก    2    6    7    8    8    9 
  2. หาตําแหน่งข้อมูลก่ึงกลาง  ข้อมูลดิบ  = 6  จํานวน 

    ตําแหน่งก่ึงกลางมัธยฐาน  = 2
16 +  

      = 3.5 
  3. ค่าตําแหน่งมัธยฐานอยู่ตําแหน่งที่  3.5  จากการเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก  จะเห็นว่าตําแหน่ง

ก่ึงกลางมัธยฐานคือ  3.5  จะอยู่ก่ึงกลางระหว่างเลข  7  กับเลข  8  ให้นํา  2
87 +   เท่ากับ  7.5  ดังนั้น  ค่ามัธยฐาน

เท่ากับ  7.5 
    3.2   ฐานนิยม  (Mode) 
     ฐานนิยม  ได้แก่  ข้อมูลที่มีความถ่ีสูงสุด 
  วิธีการหาฐานนิยม 
   1)  ข้อมูลชุดหนึ่งๆ  ถ้ามีข้อมูลความถ่ีสูงสุดเท่ากันหลายข้อมูล เลือกข้อมูลที่มีความถ่ีสูงสุดเป็นฐานนิยม 
   2)  ข้อมูลชุดหนึ่งๆ  ถ้ามีข้อมูลความถ่ีสูงสุดเท่ากันอยู่  2  ข้อมูลถือว่าข้อมูล  2  ข้อมูลนั้นเป็นฐานนิยม 
    3)  ข้อมูลชุดหนึ่งๆ  มีความถ่ีเท่ากันหมด  ถือว่าไม่มีฐานนิยม 

ตัวอย่าง ข้อมูล  1    2    7    8    9    9 
  ฐานนิยม  คือ  9  เพราะมีความถ่ีสูงสุด 

ตัวอย่าง ข้อมูล  1    2    3    3    4    4    5    6 
  ฐานนิยม  คือ  3  และ  4  เพราะมีความถ่ีสูงสุดเท่ากัน  2  ข้อมูล 

ตัวอย่าง ข้อมูล  1    3    5    7    9    12 
  ไม่มีฐานนิยม  เพราะมีความถ่ีเท่ากันหมดไม่มีข้อมูลใดมีความถ่ีสูงสุด 

  3.3   ค่าเฉล่ีย  (Mean) 

   สูตร X  = N
X∑  

    X  = ค่าเฉลี่ย 
    ∑X = ผลรวมของข้อมูลทุกจํานวน 
    N = จํานวนข้อมูล 
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ตัวอย่าง ความสูงโดยเฉลี่ยของคน  6  คน  เท่ากับ  155  เซนติเมตร  ถ้าความสูงของคนทั้งหมด  คือ  156    152     
     X    150    156    159  จงหาค่าของ  x  มีค่าเท่าไร 

    X  = N
X∑  

    X  = 155 
    ∑X = 156 + 152 + X + 150 + 156 + 159 
    N = 6 

   แทนค่า 155 = 6
159156150X152156 +++++  

    930 = x + 733 
    X = 930 – 733  
     = 157 
   ดังนั้น  X  มีค่าเท่ากับ  157 

 4. ห.ร.ม.  และ  ค.ร.น. 
  4.1 หารร่วมมาก  (ห.ร.ม.)  หมายถึง  จํานวนเลขที่มากที่สุดที่เอาไปหารจํานวนที่กําหนดได้ลงตัวหมดทุก
จํานวน 

ตัวอย่าง จงหา   ห.ร.ม.  ของ  12  15  และ  18  เท่ากับเท่าไร 
    12 = 3  × 2 × 2 
    15 = 3  × 5 
    18 = 3  × 3 × 2 
  ห.ร.ม.  คือ  3  เพราะ  3  เป็นจํานวนมากที่สุดที่นําไปหาร  12  15  และ  18  ลงตัว 
 
ตัวอย่าง จงหา  ห.ร.ม.  ของ  8  16  และ  24  เท่ากับเท่าไร 
    8 = 2  ×  2  ×  2 
    16 = 2  ×  2  ×  2  ×  2 
    24 = 2  ×  2  ×  2  ×  3 
   ห.ร.ม.  คือ  8  (2 × 2 × 2)  เพราะ  8  เป็นจํานวนมากที่สุดที่นําไปหาร  8  16  และ  24  ลงตัว 

  4.2 คูณร่วมน้อย  (ค.ร.น.)  หมายถึง  จํานวนเลขที่น้อยที่สุดที่เอาจํานวนที่กําหนดให้เอาไปหารได้ลงตัว
หมดทุกจํานวน 

ตัวอย่าง จงหา  ค.ร.น.  ของ  4  12  24  เท่ากับเท่าไร 
    4 = 2  ×  2 
    12 = 2  ×  2  ×   3 
    24 = 2  ×  2  ×  2  ×  3 

  ค.ร.น.  คือ  24  (2 × 2 × 2 × 3)  เพราะ  24  เป็นจํานวนเลขที่น้อยที่สุดที่นํา  4  12  และ  24  ไปหาร
ได้ลงตัว 
 
ตัวอย่าง มีระฆังอยู่  3  ใบ  ใบที่  1  ตีทุก  12  นาที  ใบที่  2  ตีทุก  18  นาที  ใบที่  3  ตีทุก  24  นาที  อยาก

ทราบว่า  ระฆัง  3  ใบ  จะตีพร้อมกันอีกก่ีนาที 
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    12 = 2  ×  3  ×   2 
    18 = 2  ×  3  ×  3 
    24 = 2  ×  3  ×  2  ×  2 

  ห.ร.ม.  คือ  72  (2 × 3 × 3 × 2 × 2)  ดังนั้น  ระฆัง  3  ใบ  จะตีพร้อมกันอีก  72  นาที 

  4.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง  ห.ร.ม.  กับ  ค.ร.น. 

   สูตร เลขอีกจํานวนหนึ่ง = ห.ร.ม.  ×  กเลขจาํนวนแร
.น.ร.ค   

ตัวอย่าง เลข  2  จํานวน  จํานวนแรกเท่ากับ  12  ค.ร.น.  เท่ากับ  60 และ  ห.ร.ม.  เท่ากับ  4 จงหาเลขจํานวนหนึ่ง 

    เลขอีกจํานวนหนึ่ง = 4 × 12
60  

      = 20 

   สูตร เลขจํานวนมาก = ห.ร.ม.  ×  อยเลขจาํนวนน้
.น.ร.ค   

ตัวอย่าง ค.ร.น.  ของเลข  2  จํานวนเป็น  15  เท่าของ  ห.ร.ม.  ถ้า  ห.ร.ม.  เท่ากับ  2  และเลขจํานวนน้อยเท่ากับ 
6  จงหาเลขจํานวนมาก 

     ห.ร.ม. = 2 
     ค.ร.น. = 2 × 15 
      = 30 

    เลขจํานวนมาก = 2 × 6
30  

      = 10 

 5. บัญญัติไตรยางศ์ส่วนตรง - ส่วนกลับ 
  บัญญัติไตรยางศ์ส่วนตรง 

ตัวอย่าง สมุด  5  เล่ม  8  บาท  มีเงิน  24  บาท  ซ้ือสมุดได้ก่ีเล่ม 
  เงิน  8  บาท  ซ้ือสมุดได้ = 5   เล่ม 

  เงิน  24  บาท  ซ้ือสมุดได้ = 8
245×  เล่ม 

      = 15 เล่ม 
  เงินเพ่ิมจาก  8  บาท  เป็น  24    ลูกศรชี้ข้ึน 
  เม่ือเงินเพ่ิมข้ึนจึงทําให้ซ้ือสมุดได้มากข้ึน  ลูกศรชี้ข้ึน 
  ลูกศรชี้ข้ึนในทิศทางเดียวกันเป็นบัญญัติไตรยางศ์ส่วนตรง  สามารถสรุปเป็นภาพได้ดังนี้ 
   

   
    

 
 
 

    

 

8  บาท 5  เล่ม 

24  บาท 

นําไปหาร นําไปคูณ 
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  บัญญัตไิตรยางศ์ส่วนกลับ 
 
ตัวอย่าง วัว  5  ตัว  ไถงานเสร็จ  4  วัน  วัว  10  ตัว  จะไถนาเสร็จก่ีวัน 
  วัว  5  ตัว  ไถนาเสร็จเวลา =  4 วัน 

  วัว  10  ตัว  ไถนาเสร็จเวลา = 10
54×  วัน     

      =  2 วัน 
  วัวเพ่ิมจาก  5  ตัว  เป็น  10  ตัว   ลูกศรชี้ข้ึน 
  เม่ือวัวเพ่ิมข้ึนจึงทําให้ระยะเวลาในการไถนาเสร็จลดลง ลูกศรชี้ลง 
  ลูกศรชี้ข้ึน – ลง  สวนทางกันจึงเป็นบัญญัติไตรยางศ์ส่วนกลับ  สามารถสรุปเป็นภาพได้ดังนี้ 
 
 
 
 
   
 
   
   
ตัวอย่าง ถ้าข้าวสาร  3  ถัง  น้ําตาล  6  กระสอบ  เลี้ยงคนได้  21  คน  แล้วข้าว  2  ถัง  น้ําตาล  18  กระสอบ   

จะเลี้ยงคนได้ก่ีคน 
  ข้าว  3  ถัง น้ําตาล  6  กระสอบ เลี้ยงคนได้ = 21 คน 

  ข้าว  2  ถัง น้ําตาล  18  กระสอบ เลี้ยงคนได้ = 21 × 3
2  × 6

18  คน 

      = 42 คน 
 
 เปรียบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ระหว่างข้าวกับคน 
 จากข้าวสาร  3  ถัง  ลดลง  เป็น  2  ถัง  เม่ือข้าวสารลดลงทําให้เลี้ยงคนได้  น้อยลง 
 จึงเป็นบัญญัติไตรยางศ์ส่วนตรง 
 เปรียบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ระหว่างนํ้าตาลกับคน 
 จากน้ําตาล  6  กระสอบ  เพ่ิม  เป็น  18  กระสอบ  เม่ือน้ําตาลเพ่ิมทําให้เลี้ยงคนได้ มากข้ึน 
 จึงเป็นบัญญัติไตรยางศ์ส่วนตรง 

 เปรียบเทียบบัญญัติไตรยางศ์  ข้าว  น้ําตาลและคน  เม่ือ  21 × 3
2  × 6

18   คน    

 
 บัญญัติไตรยางศ์ส่วนตรง  ลูกศรช้ีไปในทิศทางเดียวกัน  คือ  ��������  และ  �������� 
 บัญญัติไตรยางศ์ส่วนกลับ  ลูกศรช้ีสวนทางกัน  คือ  ��������  และ  �������� 

ตัวอย่าง ช่างทาสี  10  คน  ทาสีตึกได้  10  ชั้น  ภายในเวลา  4  วัน  ถ้าต้องการทาสีตึก  8  ชั้น  โดยใช้ช่าง 32 คน  
จะต้องใช้เวลาก่ีวัน 

  ช่าง  10  คน ทาสีตึก  10  ชั้น ใช้เวลา = 4 วัน 

  ช่าง  32  คน ทาสีตึก  8  ชั้น ใช้เวลา = 4 × 32
10  × 10

8  วัน 

      = 1 วัน 
 
 

5  ตัว 4  วัน 

10  ตัว 

นําไปหาร 

นําไปคูณ 
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 เปรียบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ระหว่างคนกับเวลา 
 จากช่าง  10  คน  เพ่ิม  เป็นช่าง  32  คน  เม่ือจํานวนช่างเพ่ิมข้ึนทําให้ระยะเวลาในการทาสี  ลดลง  จึงเป็น

บัญญัติไตรยางศ์ส่วนกลับ 
 เปรียบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ระหว่างช้ันตึกกับเวลา 
 จากช่างทาสีตึก  10  ชั้น  ลดลง  เป็น  8  ชั้น  เม่ือจํานวนชั้นของตึกลดลงทําให้ระยะเวลาในการทาสี  ลดลง  

เป็นบัญญัติไตรยางศ์ส่วนตรง 

 เปรียบเทียบบัญญัติไตรยางศ์  คน  ชั้นตึกและเวลา คือ 4 × 32
10  × 10

8  วัน 

 6. ของผสม  (Mixture) 

  สูตร  
สมทั*งหมดปริมาณของผ

สมปริมาณสารผ  = 100
ผสมสัดส่วนของ  

ตัวอย่าง สารละลายชนิดหนึ่ง  จํานวน  18  ลิตร  มีแอลกอฮอล์  55%  ส่วนที่เหลือเป็นน้ํา  ถ้าต้องการให้สารละลาย
นี้มีแอลกอฮอล์  15%  ต้องเติมน้ําลงไปอีกก่ีลิตร 

 
      

     น้ํา = 100
45  × 18 = 8.1  ลิตร 

  

     แอลกอฮอล์ = 100
55  × 18 = 9.9  ลิตร 

 
 ปริมาณสารผสม  หมายถึง  ปริมาณของแอลกอฮอล์  = 9.9 ลิตร 
 ปริมาณของผสมทั้งหมด  หมายถึง  ปริมาณของสารละลายทั้งหมด = 18 ลิตร 
 เม่ือเติมน้ําลงไปอีกจึงทําให้ปริมาณของผสมทั้งหมดเพ่ิมข้ึน  (น้ําที่เติมลงไปเรายังไม่ทราบว่าก่ีลิตร  จึงสมมติ    

ให้เป็น  x)  ดังนั้น  ปริมาณของผสมทั้งหมด = 18 + x  ลิตร 
 สัดส่วนของผสม  โจทย์กําหนดมาให้เป็นสารละลายแอลกอฮอล์ใหม่  =  15% 

    X18
9.9
+  = 100

15   ลิตร 

    990 = 270 + 15X ลิตร 

    X = 15
270990 −  ลิตร 

    เติมน้ําลงไปอีก = 48  ลิตร 

ตัวอย่าง สุรา  2  ลิตร  มีความเข้มข้น  70%  เติมน้ําลงไป  18  ลิตร  ความเข้มข้นจะเป็นเท่าไร 

    
สมทั*งหมดปริมาณของผ

สมปริมาณสารผ  = 100
ผสมสัดส่วนของ  

      
 

     น้ํา = 100
30  × 2 = 0.6  ลิตร 

  

     เชื้อสุรา = 100
70  × 2 = 1.4  ลิตร 

  
 

18  ลิตร นํ*า  45% 

แอลกอฮอล ์ 55% 

2  ลิตร นํ*า  30% 

เชื*อสุรา  70% 
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 ปริมาณสารผสม  หมายถึง  เชื้อสุรา = 1.4   ลิตร 
 ปริมาณของผสมทั้งหมด = 2 + 18  (น้ําที่เติมลงไป) ลิตร 
     = 20   ลิตร 

    20
4.1  = 100

X  

    20X = 140 

        X = 20
140  

   สุรามีความเข้มข้น = 7% 
 7. ร้อยละของพ้ืนที่สี่เหล่ียม  สามเหล่ียม  วงกลม 
ตัวอย่าง สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านเพ่ิมข้ึน  10%  พ้ืนที่จะเพ่ิมข้ึนร้อยละเท่าไร 

           พ้ืนที่สี่เหลี่ยม  (เดิม)     พ้ืนที่สี่เหลี่ยม  (ใหม่) 
 
 
  ด้าน × ด้าน   ด้าน ×  ด้าน 
  10 × 10   =   100  11 ×  11   =   121 
  
   
 

   ด้านเพ่ิม   =   10% = 100
110  × 10 = 11 หน่วย 

 
   พ้ืนที่เพ่ิมข้ึน = พ้ืนที่สี่เหลี่ยม  (ใหม่) – พ้ืนที่สี่เหลี่ยม  (เดิม) 
    = 121 – 100 
    = 21% 

ตัวอย่าง สามเหลี่ยมรูปใหม่ฐานมีความยาวเพ่ิมข้ึน  20%  และมีความสูงลดลง  20% 
  อยากทราบว่า  พ้ืนที่สามเหลี่ยมรูปใหม่มีพื้นที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงร้อยละเท่าใด 

   พ้ืนที่สามเหลี่ยม  (เดิม)                    พ้ืนที่สามเหลี่ยม  (ใหม่) 
 
 

  2
1  × ฐาน × สูง   2

1  × ฐาน × สูง 

  การเปรียบเทียบพ้ืนที่สามเหลี่ยมเดิม – ใหม่  จึงตัด  2
1   ออกทั้งคู่ได้ 

           พ้ืนที่สามเหลี่ยม  (เดิม)                    พ้ืนที่สามเหลี่ยม  (ใหม่) 
 
 
  ฐาน × สูง   ฐาน ×  สูง 
  10 × 10   =   100  12 ×  8   =   96 
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   ฐานเพ่ิม  20% = 100
120  × 10 ส่วนสูงลดลง  20% = 100

80  × 10 

    = 12    = 80  
  พ้ืนที่สามเหลี่ยมลดลง = พ้ืนที่สามเหลี่ยม  (เดิม) – พ้ืนที่สามเหลี่ยม  (ใหม่) 
    = 100 – 96 
    = 4% 

ตัวอย่าง พ้ืนที่วงกลมหากมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพ่ิมข้ึนเป็น  2  เท่า  พ้ืนที่วงกลมใหม่จะมีพื้นที่เพ่ิมข้ึนร้อยละเท่าไร 

   รัศมี = 2
1   ของเส้นผ่าศูนย์กลาง 

   รัศมี = r 
   เส้นผ่าศูนย์กลาง = ∅ 
   พ้ืนที่วงกลม = πr2 
   r2 = r × r 

   π = 7
22  

   พ้ืนที่วงกลม  (เดิม)    พ้ืนที่วงกลม  (ใหม่) 
    
 
   πr2     πr2 

  การเปรียบเทียบพ้ืนที่วงกลมเดิม – ใหม่  จึงตัด  π  ออกทั้งคู่ได้ 

    พ้ืนที่วงกลม  (เดิม)        พ้ืนที่วงกลม  (ใหม่) 
 
 
 
  r × r   r ×  r 
  10 × 10   =   100  20 ×  20   =   400 

  พ้ืนที่วงกลม  (เดิม) รัศมี = 10 หน่วย 
    เส้นผ่าศูนย์กลาง = 20 หน่วย 
  พ้ืนที่วงกลม  (ใหม่) รัศมี = 20 หน่วย 
    เส้นผ่าศูนย์กลาง = 40 (เส้นผ่าศูนย์กลางเป็น  2  เท่าของรูปเดิม) 
  พ้ืนที่วงกลมเพ่ิมข้ึน = พ้ืนที่วงกลม  (ใหม่) – พ้ืนที่วงกลม  (เดิม) 
    = 400 – 100 ตารางหน่วย 
    = 300 ตารางหน่วย 
 
 8. การแจกบัตรอวยพร  ส่งของขวัญและการสัมผัสมือ 
  8.1 การแจกบัตรอวยพร  หรือการส่งของขวัญ 
   สูตร จํานวนบัตรทั้งหมด = N (N – 1) 
    N = จํานวนคนทั้งหมด 

ตัวอย่าง งานเลี้ยงแห่งหนึ่ง  ทุกคนมีการแจกบัตรอวยพรรวมทั้งสิ้น  210  บัตร 
  อยากทราบว่า  งานเลี้ยงแห่งนี้มีผู้มาร่วมงานทั้งสิ้นก่ีคน 
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    จํานวนบัตรทั้งหมด = N (N – 1) 
    210 = N (N – 1) 
    210 = 15 (15 – 1) 
    210 = 15 (14) 
    N = 15 
   งานเลี้ยงแห่งนี้มีผู้มาร่วมงานทั้งสิ้น 15    คน 
 
  8.2 การสัมผัสมือ 
   8.2.1 การสัมผัสมือระหว่างทุกคน 

   สูตร จํานวนคร้ังการจับมือ = 2
)1N(N −  

    N = จํานวนคนทั้งหมด 
ข้อสังเกต จํานวนการสัมผัสมือจะน้อยกว่าการแจกบัตรอวยพรหรือการส่งของขวัญ  คร้ังหนึ่ง  เพราะว่า  คน  2  คน   
  จะสัมผัสมือจํานวน  1  คร้ัง  แต่การแจกบัตรอวยพรต้องส่งให้กันและกัน  ดังนั้น  จํานวนบัตรอวยพรต้องมี 
   จํานวนเป็น  2  เท่าของการสัมผัสมือ 

ตัวอย่าง ในการประชุมเจรจาทวิภาคี  ทุกคนที่มาประชุมจะจับมือทักทายกัน  มีการจับมือทั้งสิ้น  105 คร้ัง อยาก
ทราบว่า  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นก่ีคน 

  จํานวนคร้ังการจับมือ = 2
)1N(N −  

  105 = 2
)115(15 −  

  105 = 2
)14(15  

  N = 15 
  ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  15  คน 

ตัวอย่าง ผู้แทนจากประเทศไทยและประเทศกัมพูชา  มีผู้เข้าร่วมการประชุม  30  คน  ผู้เข้าร่วมประชุมต้องจับมือ  
ซ่ึงกันและกัน  อยากทราบว่า  ผู้เข้าร่วมประชุมมีการจับมือกันทั้งหมดก่ีคร้ัง 

  จํานวนคร้ังการจับมือ = 2
)1N(N −  

   = 2
)130(30 −  

   = 15 × 29 
  ผู้เข้าร่วมการประชุมมีการจับมือกันทั้งสิ้น  435  คร้ัง 
   8.2.2 การจับมือแบบแบ่งข้าง 
    การจับมือแบบแบ่งข้าง  อาทิ  นักกีฬา  2  ฝ่าย  จับมือกับฝ่ายตรงข้าม 
   สูตร การจับมือ = N × N 
    N = จํานวนคนแต่ละฝ่าย 
 
ตัวอย่าง ทีมบาสเกตบอลแต่ละทีมมีจํานวน  5  คน  ทีม  A  จับมือกับทีม  B  อยากทราบว่า   
  ทีม  A  สามารถจับมือกับทีม  B  ได้ทั้งหมดก่ีคร้ัง 
    การจับมือ = N × N 
     = 5 × 5 
     = 25  คร้ัง 
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  หรือ   
 
   A1   B1 
   A2   B2 
   A3   B3 

   A4   B4 

   A5   B5 
   A1 จับมือ = 5  คร้ัง 
   A2 จับมือ =  5  คร้ัง 
   A3 จับมือ =  5  คร้ัง    
   A4 จับมือ =  5  คร้ัง 

   A5 จับมือ =  5  คร้ัง 
  ทีม  A  สามารถจับมือกับทีม  B  ได้ทั้งหมด  25  คร้ัง 
 
 9. การคํานวณเก่ียวกับตัวเลขและขาของสัตว์ 
  9.1 กรณีสัตว์อย่างละเท่าๆ กัน 

   สูตร จํานวนสัตว์แต่ละชนิด = ตวั1อยา่งละนวนขาสัตว์ผลบวกของจาํ
งหมดขาสัตวท์ั*  

ตัวอย่าง ช้าง  นก  วัว  อย่างละเท่าๆ กัน  นับขารวมกันได้  100  ขา  จะมีช้างอยู่ก่ีเชือก 

    จํานวนสัตว์แต่ละชนิด = ตวั1อยา่งละนวนขาสัตว์ผลบวกของจาํ
งหมดขาสัตวท์ั*  

    ขาสัตว์ทั้งหมด = 100  ขา 
  ผลบวกของจํานวนขาสัตว์อย่างละ  1  ตัว = 4 + 2 + 4 ขา 
     = 10 ขา 

    จํานวนสัตว์แต่ละชนิด = 10
100    เชือก 

    ช้าง = 10 เชือก 
 
  9.2 กรณีเปรียบเทียบขาสัตว์  2  ชนิด 

ตัวอย่าง ไก่กับช้างเม่ือนับขาปรากฏว่าขาไก่เป็น  8
3   ของขาช้าง  ถ้าช้างมี  16  เชือก  ไก่จะมีก่ีตัว 

    ช้าง  16  เชือกมีขา = 16 × 4 ขา 
     = 64 ขา 

    ขาไก่เป็น  8
3   ของขาช้าง = 8

3  × 64 ขา 

     = 24 ขา 
   ไก่มีจํานวน  12  ตัว  (12 × 2  =  24  ขา) 

  9.3 กรณีขาสัตว์เม่ือเปรียบเทียบกับหัวสัตว์ 
ตัวอย่าง นกเอ้ียงจํานวนหนึ่งเกาะบนหลังควายจํานวนหนึ่ง  ปรากฏว่าถ้านับขา  ขานกจะเป็น  3  เท่าของขาควาย  

แต่ถ้านับหัว  หัวควายน้อยกว่าหัวนกอยู่  25  หัว  อยากทราบว่า  นกมีก่ีตัวและควายมีก่ีตัว 
แนวคิดที่  1 สมการ สมมติให้  นก = x ตัว 
    ควาย = y ตัว 
    ขานก = 2x  

ทีม  A ทีม  B 
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    ขาควาย = 4y 
   ขานกเป็น  3  เท่าของขาควาย 
    2x = 3(4y) 
    2x = 12y 
    X = 6y  ……..(1) 
   หัวควายน้อยกว่าหัวนกอยู่  25  หัว 
    X – y = 25  ……..(2) 
 แทน  x  =  6y  ในสมการ  (2) 6y – y = 25 
    5y = 25 
    y = 5 
 แทน  y  =  5  ในสมการ  (1) x = 6(5) 
    x = 30 
   นกมี  30  ตัว  ควายมี  5  ตัว 
 
แนวคิดที่  2 แทนค่าจากตัวเลือกที่โจทย์กําหนดมาแล้วสอดคล้องกับเงื่อนไขของโจทย์ 
   เลือกคําตอบ นกมี  30  ตัว  ควายมี  5  ตัว 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
  นกมี  30  ตัว  ควายมี  5  ตัว  ตามตัวเลือกของโจทย์กําหนดมาแล้วสอดคล้องกับเงื่อนไข 

 10.  ผลบวกและผลต่างของเลข  2  จํานวน 

   สูตร เลขจํานวนน้อย = 2
ผลต่างผลบวก−  

   สูตร เลขจํานวนมาก = 2
ผลต่างผลบวก−  + ผลต่าง 

ตัวอย่าง ผลบวกของเลข  2  จํานวน  เท่ากับ  100  ผลต่างเท่ากับ  18  จงหาเลขทั้งสองจํานวน 

   เลขจํานวนน้อย = 2
18100−   

    = 41 

   เลขจํานวนมาก = 2
18100−  + 18 

    = 41 + 18 
    = 59 
 

ขานกมี  60  ขา ขาควายมี  20  ขา 

ขานกจะเปน็  3  เท่าของขาควาย 

หัวนกมี  30  หัว หัวควายมี  5  ตัว 

หัวควายน้อยกว่าหัวนกอยู่  25  หัว 
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 11.  ความเร็ว  ระยะทาง  เวลา 

   สูตร V = T
S  

   V = ความเร็ว 
   S = ระยะทาง 
   T = เวลา 
 ข้อสังเกต 
 1. หน่วยของความเร็วต้องสอดคล้องกับหน่วยของระยะทางและเวลาที่ใช้ 
 2. การหาเวลาที่พบกันโดยการเคลื่อนที่เข้าหากัน  ความเร็วให้นําไปบวกกัน 
 3. การหาเวลาที่พบกันโดยการเคลื่อนที่ตามกัน  ความเร็วให้นําไปลบกัน 

ตัวอย่าง นาย  ก  และนาย  ข  อยู่ห่างกัน  300  กม.  ทั้งสองเดินสวนกันด้วยความเร็ว  60  และ  40  กม./ชม.  
ตามลําดับ  อยากทราบว่า  เขาทั้งสองจะต้องใช้เวลานานเท่าไรจึงจะพบกัน 

   เวลาที่ใช้พบกัน = ความเร็ว
ระยะทาง   

     = 4060
300
+  ชั่วโมง 

     = 100
300  ชั่วโมง 

     = 3 ชั่วโมง 

ตัวอย่าง นาย  ก  อยู่ปากซอยห่างจากบ้าน  นาย  ข  อยู่ต้นซอย  6  กม.  เขาทั้งสองเดินทางไปโรงเรียนในทิศทาง
และเวลาเดียวกัน  ด้วยความเร็ว  4  และ  5  กม./ชม.  ตามลําดับ  อยากทราบว่า เขาทั้งสองจะใช้เวลานาน
เท่าไรจึงจะเดินไปทันกัน 

   เวลาที่ใช้พบกัน = ความเร็ว
ระยะทาง  

     = 45
6
−  ชั่วโมง 

     = 6 ชั่วโมง 
 ความเร็วเฉล่ีย 

  สูตร ความเร็วเฉลี่ย = 
ทั*งหมดเวลาที=ใช้

งหมดระยะทางทั*  

  หรือ ความเร็วเฉลี่ย = BA
AB2
+  

    A = ความเร็วในระยะที่  1 
    B = ความเร็วในระยะที่  2 

 ข้อสังเกต  สูตรการหาความเร็วเฉลี่ย  =  BA
AB2
+   นั้น  ผู้ทําข้อสอบควรพิจารณาความเร็วในระยะที่  1  และ 

2  จะต้องมีระยะทางเท่ากันเสมอจึงจะใช้สูตรนี้ได้ 
 
ตัวอย่าง ชายคนหนึ่งขับรถจากกรุงเทพฯ  ไปพัทยา  100  กม.  ด้วยความเร็ว  40  กม./ชม.  จากนั้นขับต่อไปที่

ระยองอีก  100  กม.  ด้วยความเร็ว  60  กม./ชม.  อยากทราบว่า  ขับรถจากกรุงเทพถึงระยองใช้ความเร็ว
เฉลี่ยเท่าไร 

   ความเร็วเฉลี่ย = BA
AB2
+  
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 เนื่องจากระยะทางจากกรุงเทพฯ  ไปพัทยาเท่ากับระยะทางพัทยาไประยอง  คือ  100  กม. 

   ความเร็วเฉลี่ย = 6040
)60)(40(2

+  

     = 100
4800  กม./ชม. 

     = 48 กม./ชม. 

 12.  การทํางาน  แรงงานและผลงาน 
   12.1 กรณีบอกความสามารถแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจนไม่รวมกัน 

    สูตร การทํางานร่วมกัน = BA
AB
+  

                         A =     ระเวลาคนที่ 1  ทํางานแล้วเสร็จ 
                         B =     ระเวลาคนที่ 2  ทํางานแล้วเสร็จ 
ตัวอย่าง ชายคนหนึ่งซักผ้ากองหนึ่งแล้วเสร็จในเวลา 6 ชม.  หญิงคนหนึ่งซักผ้ากองเดียวกันเสร็จในเวลา 3 ชม.  อยาก 
               ทราบว่า  ถ้าทั้งสองช่วยกันซักผ้ากองนี้จะใช้เวลานานเท่าใด 

     การทํางานร่วมกัน = BA
AB
+  

     = 36
)3(6
+  ชม. 

     = 9
18  ชม. 

     = 2 ชม. 

   12.2 กรณีบอกความสามารถแต่ละส่วนรวมกัน 
ตัวอย่าง ชาย  5  คน  หญิง  4  คน  ทํางานชิ้นหนึ่งแล้วเสร็จในเวลา  3  วัน  ชาย  3  คน  หญิง  1  คน  ทํางานชิ้น

เดียวกันเสร็จในเวลา  6  วัน  ถ้ามีชาย  7  คน  หญิง  7  คน  ทํางานเหมือนกันจะต้องใช้เวลาก่ีวันจึงจะแล้ว
เสร็จ 

 
 
 
 
  
   
 
  
 
 
 
   15  ชาย + 12  หญิง = 18  ชาย + 6  หญิง 
   6  หญิง = 3  ชาย 
   1  ชาย = 2  หญิง 
 จาก  15  ชาย  12  หญิง  ทํางานเสร็จ  1  วัน = 42  หญิง  ทํางานเสร็จ  1  วัน .........(1)   
   7  ชาย  7  หญิง = 21  หญิง  .........(2) 
 นํา  (1)  และ  (2)  มาเปรียบเทียบ 
   42  หญิง  ทํางานเสร็จ = 1 วัน 
 บัญญัติไตรยางศ์ส่วนกลับ 

5  ชาย  4  หญิง  เสร็จ  3  วัน   3  ชาย  1  หญิง  เสร็จ  6  วัน   

แปลงเปน็  1  วัน  (คูณ  3) แปลงเปน็  1  วัน  (คูณ  3) 

15  ชาย  12  หญิง  เสร็จ  1  วัน   18  ชาย  6  หญิง  เสร็จ  1  วัน   
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   21  หญิง  ทํางานเสร็จ = 21
42  วัน 

    = 2 วัน 
 ชาย  7  คน  หญิง  7   คน  ทํางานเหมือนกันใช้เวลา  2  วัน 
 
 13.  การคํานวณระยะห่างระหว่างเสาและจํานวนเสา 
   13.1 ระยะทางที่เป็นเส้นตรง 

    สูตร จํานวนเสา = หวา่งเสาระยะห่างระ
งหมดระยะทางทั*  + 1 

 
   ถ้าหากจําสูตรไม่ได้ก็ทดลองนบัเสาดู  จากจํานวนตัวเลขน้อยๆ  ระยะทาง  3  เมตร  จะปักเสาห่างกัน     
                ต้นละ  1  เมตร  ได้ก่ีต้น 
   ระยะห่างเสา  (ต้น) 
 
                               1        2       3       4           
   
                               0       1        2       3      
   ระยะทาง  (เมตร) 
   ปักเสาห่างกันต้นละ  1  เมตร  ระยะทาง  3  เมตร  ได้เสา  4  ต้น 

ตัวอย่าง ถนนสายหนึ่ง  20  กม.  ถ้าจะปลูกต้นไม้ริมถนน  2  ข้างทาง  ให้ต้นไม้ห่างกันต้นละ  20  เมตร  จะต้องใช้
ต้นไม้ก่ีต้น 

    1  กิโลเมตร = 1,000 เมตร 
    20  กิโลเมตร = 1,000 × 20 เมตร 
     = 20,000 เมตร 

   จํานวนเสา  1  ข้างทาง = 20
000,20  + 1 

     = 1,000 + 1 ต้น 
     = 1,001 ต้น 
  ปลูกต้นไม้  2  ข้างทาง  ต้องใช้ต้นไม้เท่ากับ  2,002  ต้น  (2 × 1,001) 

   13.2 ระยะทางที่เป็นวงกลม  ทางโค้ง  หรือเส้นตรง  ที่มีปลายติดกัน 

   สูตร จํานวนเสา = หวา่งเสาระยะห่างระ
งหมดระยะทางทั*   

 
ตัวอย่าง ต้องการปลูกต้นไทรรอบทะเลสาบ  ขนาดกว้าง  200  เมตร  ยาว  400  เมตร  โดยให้ต้นไทรห่างต้นละ  10  

เมตร  จะต้องใช้ต้นไทรก่ีต้น 

    จํานวนต้นไทร = หวา่งเสาระยะห่างระ
งหมดระยะทางทั*   

     = 10
400200+  ต้น 

     = 10
600  ต้น 

     = 60 ต้น 
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 14.  เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ 
   เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ  คือ  เศษส่วนที่มีส่วนเป็น  100 

    90%   =   ร้อยละ 90   =   100
90    =   0.9 

   14.1 การแปลงเศษส่วนและทศนิยมให้เป็นร้อยละ 

    100
1  = 1% 

    10
3  = 1010

103
×
×  = 100

30  = 30% 

    8
7  = 0.875 = 100

5.87  = 87.5% 

   14.2 การแปลงเปอร์เซ็นต์ให้เป็นเศษส่วน 

    8% = 100
8  = 25

2  

    200% = 100
200  = 2 

   14.3 การแปลงเปอร์เซ็นต์ให้เป็นทศนิยม 

    75% = 100
75  = 0.75 

    100% = 100
100  = 1 

ตัวอย่าง 75  เป็น  125%  ของจํานวนอะไร 
  เป็น  หมายถึง  เคร่ืองหมายเท่ากับ 
    125% = 75 

    100% = 125
10075×  

     = 60 
ตัวอย่าง 10%  ของ  30  เป็น  3%  ของจํานวนอะไร 
  ของ  หมายถึง  เคร่ืองหมายคูณ 

    10%  ของ  30 = 100
10  × 30 

     = 3 
  เป็น  หมายถึง  เคร่ืองหมายเท่ากับ 
    3% = 3 

    100% = 3
1003×  

     = 100 
 
 15.  กําไร  ขาดทุน 
   กําไร  10%   หมายถึง  ทุน  100  บาท  ขาย  110  บาท 
   ขาดทุน  10% หมายถึง  ทุน  100  บาท  ขาย  90  บาท 

ตัวอย่าง พ่อค้าขายส่งปิดราคาขายสินค้าไว้สูงกว่าต้นทุน  40%  ถ้ามีผู้ซ้ือเงินสดจะลดให้  20% 
  ถ้ามีผู้ซ้ือเงินสด  อยากทราบว่า  จะได้กําไรก่ีเปอร์เซ็นต์ 
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  กําไร  40%   ขาดทุน  20% 
 
 

  100  บาท  140  บาท 100
80  × 140 บาท 

     0.8 × 140 บาท 
  100  บาท  140  บาท   112 บาท 
 

กําไร  12  บาท  (112 – 100  บาท) 
 
ตัวอย่าง สินค้าชิ้นหนึ่งปิดราคาไว้เป็นเงิน  336  บาท  ซ่ึงถ้าขายในราคานั้นได้กําไร  40% 
  แต่ถ้าขาย  300  บาท  จะได้กําไรหรือขาดทุนร้อยละเท่าไร 
  ปิดราคา 140 บาท ทุนสินค้า = 100 บาท 

  ปิดราคา 336 บาท ทุนสินค้า = 140
336100×  บาท 

      = 240 บาท 
  ถ้าขาย 300 บาท จากทุนสินค้า  240  บาท  ได้กําไร  60  บาท 
  ทุนสินค้า 240 บาท กําไร = 60 บาท 

  ทุนสินค้า 100 บาท กําไร = 240
10060×  บาท 

      = 25 บาท 
  ขายสินค้า 300 บาท  ได้กําไรร้อยละ  25 
 
 16.  โจทก์สมการเก่ียวกับอายุ 
ตัวอย่าง เม่ือ  10  ปีที่ผ่านมา  ก.  มีอายุมากกว่า  ข.  5  เท่า  ในปัจจุบัน  ก.  มีอายุมากกว่า ข.  3 เท่า จงหาอายุ

ของ  ข.  ในปัจจุบัน 
แนวคิดที่  1 สมการ 
  สมมติปัจจุบันอายุของ   ข. = x 
  ปัจจุบัน  ก.  มีอายุมากกว่า  ข.  3  เท่า = 3x 
  10  ปีที่ผ่านมา  อายุของ  ข. = x – 10 
  10  ปีที่ผ่านมา  อายุของ  ก. = 3x – 10 
จาก  เม่ือ  10  ปีที่ผ่านมา  ก.  มีอายุมากกว่า  ข.  5  เท่า 
เป็น  เม่ือ  10  ปีที่ผ่านมา  ก.  มีอายุเท่ากับ  5  เท่าของอายุ  ข. 
     3x – 10 = 5(x – 10) 
     3x – 10 = 5x – 50 
     2x = 40 
     x = 20 
  ปัจจุบัน  อายุของ  ข.  เท่ากับ  20  ปี 
 
แนวคิดที่  2 แทนค่าจากตัวเลือกที่โจทย์กําหนดให้ 
  โจทย์กําหนดเงื่อนไข อายุ  ข. = 20 ปี 
     อายุ  ก. = 60 ปี 
  เม่ือ  10  ปีที่แล้ว 

ราคาทุน ราคาต้ังขาย / ปิดราคา ราคาขายจริง 

465



คู่มือเตรยีมสอบ 18 

     ก.  มีอายุ = 60 – 10  ปี = 50  ปี 
     ข.  มีอายุ = 20 – 10  ปี = 10  ปี 
  เม่ือ  10  ปีที่ผ่านมา  ก.  มีอายุมากกว่า  ข.  5  เท่า  จึงสมมูลกับเงื่อนไขที่โจทย์กําหนดมา 
 
 17.  อัตราส่วนและสัดส่วน 
   17.1 อัตราส่วน  (Ratio)  หมายถึง  การเปรียบเทียบจํานวน  2  จํานวน  จํานวนที่นํามาเปรียบเทียบอาจ
เป็นจํานวนสิ่งของ  ความยาว  ความสูง  เป็นต้น 
   การเปรียบเทียบจํานวน  a  และจํานวน  b 
   ใช้สัญลักษณ์ a : b อ่านว่า   “เอต่อบี” 

      a : b  =  b
a  

   อัตราส่วนที่เท่ากัน  หมายถึง  อัตราส่วนที่แสดงอัตราเดียวกัน  แต่เขียนในรูปที่แตกต่างกัน 
    3 : 6 = 9     :     18 = 15      :     30 
      (3 × 3) (6 × 3) = (3 × 5) (6 × 5) 
   อัตราส่วนต่อเนื่อง  หมายถึง  การเปรียบเทียบจํานวนต้ังแต่  3  จํานวนข้ึนไป 
     ให้  A : B = 1 : 4 
     และ B : C = 2 : 6 
     ดังนั้น A : B : C = 1 : 4 : 12 

ตัวอย่าง มุมภายในของสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีอัตราส่วนเป็น  2 : 3 : 4  แล้ว  มุมที่ใหญ่ที่สุดของสามเหลี่ยมรูปนี้มีค่า            
ก่ีองศา 

     มุมภายในสามเหลี่ยม = 180 องศา 
      อัตราส่วน = 2 : 3 : 4 
        = 2 + 3 + 4  ส่วน = 9  ส่วน 
      9  ส่วน = 180 องศา 

      4  ส่วน = 9
4180×  องศา 

      มุมที่ใหญ่ที่สุด = 80 องศา 

 ตัวอย่าง อัตราส่วนอายุของนิดและหน่อยเท่ากับ  3 : 5  อัตราส่วนอายุของหน่อยและน้อยเท่ากับ  4 : 3  ถ้านิดอายุ  
36  ปี  น้อยจะอายุเท่าไร 

    นิด : หน่อย   หน่อย : น้อย 
    3 : 5   4 : 3 
                  ×          ×                     ×             × 
    4 4    5  5 
    12 20    20  15 
 
       เท่ากัน 
   นิด   :   หน่อย   :   น้อย = 12  :  20  :  15 
   12  ส่วน   = 36 ปี 

   15  ส่วน   = 12
1536×  ปี 

      = 45 ปี 
  น้อยอายุเท่ากับ  45  ปี 
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   17.2 สัดส่วน  (Proportion)  หมายถึง  ประโยคสัญลักษณ์ที่แสดงการเท่ากันของสองอัตราส่วน 

   สัดส่วน b
a  = d

c  

    ad = bc 
ตัวอย่าง ถ้า A + B + C – D = 2 
  และ A : B : C : D  = 2 : 1 : 3 : 5 
  ดังนั้น A  เท่ากับเท่าใด 
  จาก  A : B : C : D = 2 : 1 : 3 : 5 
  นํา  2  คูณตลอด A : B : C : D = 4 : 2 : 6 : 10 
  จาก A + B + C – D = 2 

   4 + 2 + 6 – 10  = 2 
     2 = 2 
  A  เท่ากับ  2 

ตัวอย่าง ปัจจุบันอายุของอ้อมและโอ๋  มีอัตราส่วนเป็น  4 : 5  ถ้าปีนี้อ้อมมีอายุ  20  ปี  ถามว่าก่ีปีผ่านมาแล้วที่อายุ
ของคนทั้งสองคนมีอัตราส่วนเป็น  2 : 3 

    อ้อม : โอ๋ 
    4 : 5 
          ×            × 
    5  5 
  ปีนี้อายุ  20  25 
  สมมติปีที่ผ่านมาเป็น  x 
    อ้อม : โอ๋ = 2  :  3 
   (20 – x) : (25 – x) = 2  :  3 

   x25
x20

−
−  : 3

2  

   60 – 3x : 50 – 2x 
    x : 10 
  อายุของอ้อมและโอ๋มีอัตราส่วน  2  :  3  เม่ือ  10  ปีที่ผ่านมาแล้ว 
 
 18.  พิธากอรัส 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

A B 

ด้านประกอบมุมฉาก 

ด้านตรงข้ามมุมฉาก ด้านประกอบมุมฉาก 
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 จากรูป BC  คือ ด้านตรงข้ามมุมฉาก 
  AB  และ AC     คือ   ด้านประกอบมุมฉาก 
      
 
     
 
 
 
 
 
 
 สูตร C2 = A2 + B2 

   C = 22 BA +  
 
ข้อสังเกต 1. สามเหลี่ยมมุมฉาก  A  B  C  ด้าน  C  จะเป็นด้านที่ยาวที่สุด 
  2. เม่ือพิสูจน์แล้ว  C2 ≠ A2 + B2  สรุปได้ว่าสามเหลี่ยมนั้นไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉาก 
 
 
 
    

 
 
     
           
 
 

    sinO = 
มมุมฉากดา้นตรงขา้

มมุมดา้นตรงขา้
 

    

   cosO = 
มมุมฉากดา้นตรงขา้

มุมดา้นประชิด
 

  

   tanO = 
มุมดา้นประชิด

มมุมดา้นตรงขา้
 

 
     30 45 60  

   sinO  2
1  2

2
 2

3
  

   cosO  2
3

 2
2

 2
1  

   tanO  
3

1    1 3   

C 

A 

B 

A 

ด้านประชิดมุม 

ด้านตรงข้ามมุมฉาก ด้านตรงข้ามมุม 

468



คู่มือเตรยีมสอบ 21 

ตัวอย่าง ต้นยางต้นหนึ่งใช้ลวดผูกที่จุดก่ึงกลางต้นแล้วจึงมาผูกหลักซ่ึงห่างจากโคนต้น  5  เมตร  ถ้าลวดยาว  13  
เมตร  อยากทราบว่า  ต้นยางสูงก่ีเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    C2 = A2 + B2 
    132 = 52 + B2 
    B2 = 132 – 52  
    B = 25169−  
    B = 12 
    2B = 24 
  ต้นยางสูงเท่ากับ  24  เมตร  (12 × 2) 

ตัวอย่าง ต้องการขึงเชือกจากจุด  A  กับยอดเสาธง  ซ่ึงจุด  A  ทํามุม  45  องศา  กับยอดเสา  และอยู่ห่างจากเสาธง  
10  เมตร  จะต้องใช้เชือกยาวก่ีเมตรจึงจะขึงเชือกจากยอดเสาธงมายังจุด  A  ได้ 

 
     
    
 
 
    
  
 
 

   cos45O = มมุมฉากดา้นตรงขา้
มุมดา้นประชิด

 

   2
2

 = มมุมฉากดา้นตรงขา้
10  

  ด้านตรงข้ามมุมฉาก = 
2

210×  

    = 
2

20  × 
2
2

 

    = 10 2   
    = 10 (1.41) 
    = 14.1 
  ขึงเชือกจากยอดเสามายังจุด  A  ใช้เชือกยาว  14.1  เมตร 

13  เมตร  (C)    

5  เมตร  (A)    

 B     

ก่ึงกลางต้นยาง 

A 
10  เมตร 

? เสา 

45O 
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 19.  เซต  (SET) 
   เซต  หมายถึง  กลุ่มของสิ่งต่างๆ  ที่มีคุณสมบัติร่วมกัน  เช่น  กลุ่มของสัตว์สี่เท้า  มีคุณสมบัติที่ร่วมกัน  คือ 
มีสี่ขาทุกตัว  เป็นต้น 
   สูตร n (A ∪ B) = n(A) + n(B) – n(A ∩ B) 
   n(A ∪ B ∪ C) = n(A) + n(B) + n(C) – n(A ∩ B) – n(A ∩ C) 
     - n(B ∩ C) + n(A ∩ B ∩ C) 

ตัวอย่าง ในการสํารวจผู้สูบบุหร่ีทุกคน  จํานวน  100  คน  พบว่ามีผู้สูบบุหร่ียี่ห้อสายฝนย่ีห้อเดียว  18  คน  และสูบ
บุหร่ีกรองทิพย์ยี่ห้อเดียว  22  คน  อยากทราบว่า  ผู้สูบบุหร่ีทั้ง  2  ย่ีห้อมีก่ีคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคิดที่  1 n (A ∪ B) = n(A) + n(B) – n(A ∩ B) 
   บุหร่ีสายฝน = n(A) = 18 + x 
   บุหร่ีกรองทิพย์ = n(B) = 22 + x 
   สูบบุหร่ีทั้ง  2  ย่ีห้อ = A ∩ B = x 
   100 = (18 + x) + (22 + x) – x  
   100 = 40 + x 
   x = 100 – 40  
   x = 60 
  ผู้สูบบุหร่ีทั้งสองย่ีห้อเท่ากับ  60  คน 
แนวคิดที่  2 แผนภาพเวนออยเลอร์ 
   100 = 18 + x + 22  
   100 = 40 + x 
   x = 100 – 40  
   x = 60 
  ผู้สูบบุหร่ีทั้งสองย่ีห้อเท่ากับ  60  คน 
ตัวอย่าง หมู่บ้านแห่งหนึ่งมี  610  ครอบครัว  เป็นครอบครัวเลี้ยงสุนัข  300  ครอบครัว  เลี้ยงแมว  200  ครอบครัว  

เลี้ยงทั้งสุนัขและแมว  50  ครอบครัว  อยากทราบว่า  ครอบครัวที่ไม่ได้เลี้ยงสุนัขหรือแมวมีก่ีครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
  
  

X 18 22 

U  =  100      สายฝน          กรองทิพย์ 

50 300 – 50  = 250 

U  =  100      
สุนขั แมว 

200 – 50  = 150 
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แนวคิดที่  1 n (A ∪ B) = n(A) + n(B) – n(A ∩ B) 
   สุนัข = n(A) 
   แมว = n(B) 
    n(A ∪ B) = 300 + 200 – 50  
    = 500 – 50   
    = 450 
  คนที่เลี้ยงสุนัขหรือแมว  เท่ากับ  450  ครอบครัว 
 ครอบครัวที่ไม่ได้เลี้ยงสุนัขหรือแมว = ครอบครัวทั้งหมด – ครอบครัวที่เลี้ยงสุนัขหรือแมว 
    = 610 – 450 ครอบครัว 
    = 160 ครอบครัว 
 
แนวคิดที่  2 แผนภาพเวนออยเลอร์ 
  ครอบครัวที่เลี้ยงสุนัขหรือแมว = 250 + 50 + 150 ครอบครัว  
    = 450  ครอบครัว 
 ครอบครัวที่ไม่ได้เลี้ยงสุนัขหรือแมว = 610 – 450  ครอบครัว  
    = 160   ครอบครัว 
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รวมสูตรคณิตศาสตร์ 
 
ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  อัตราส่วน 

  เพ่ิมข้ึน  (ลดลง)  ร้อยละเท่าใด = ฐานจาํนวนของปี
100)ลดลง(ขึ*นจาํนวนเพิ=ม ×  

  มูลค่า  (ปริมาณ)  โดยเฉลี่ย = จาํนวนรวม
รวม)ปริมาณ(มูลค่า

 

  อัตราส่วน  (A : B)  = จาํนวนหลงั
จาํนวนหนา้  

 
พ้ืนที่ต่างๆ 
  วงกลม   = πr2 
  เส้นรอบวง   = 2πr 

  สามเหลี่ยมทั่วไป  = 2
1  × ฐาน × สูง 

  สามเหลี่ยมด้านเท่า  = 4
3  × ด้าน2 

  สี่เหลี่ยมจัตุรัส   = ด้าน × ด้าน  หรือ 

     = 2
)มเส้นทแยงมุความยาวของ( 2

 

  สี่เหลี่ยมผืนผ้า   = กว้าง × ยาว 

  สี่เหลี่ยมคางหมู  = 2
1  × ผลบวกของด้านคู่ขนาน × สูง 

  สามเหลี่ยมด้านขนาน  = ฐาน × สูง 

  สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  = 2
1  × ผลคูณของเส้นทแยงมุม 

  สี่เหลี่ยมรูปว่าว  = 2
1  × ผลคูณของเส้นทแยงมุม 

  มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม = (n – 2) × 180O 
    n = จํานวนเหลี่ยม 
 
ความเร็ว  ระยะทาง  เวลา 

  ความเร็ว  (V)   = 
)T(เวลา

)S(ระยะทาง  

 

  ความเร็วเฉลี่ย   = 
ทั*งหมดเวลาที=ใช้

งหมดระยะทางทั*  

  ความเร็วเฉลี่ยกรณีที่มีระยะทางเท่ากันแต่ความเร็วต่างกัน   =   
ามเร็วผลบวกของคว

ามเร็วผลคูณของคว2
 

   

  เวลาที่ใช้พบกัน  (สวนทางกัน) = 
ามเร็วผลรวมของคว

งหมดระยะทางทั*  
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  เวลาที่ใช้พบกัน  (ตามกัน)  = 
วามเร็วผลต่างของค
งหมดระยะทางทั*  

 
อัตราส่วนตรงและสัดส่วนกลับ 
  สัดส่วนตรง 
  เงิน     2     บาท   ซ้ือสมุด = 5 เล่ม 

  เงิน     6     บาท   ซ้ือสมุด = 2
65×  เล่ม 

     = 15 เล่ม 
 
  สัดส่วนกลับ 
  ช้าง     4     เชือก   ลากซุงเสร็จ = 10 วัน 

  ช้าง     8     เชือก   ลากซุงเสร็จ = 8
410×  วัน 

     = 5 วัน 
 
ของผสม 

   100
ผสมสัดส่วนของ  = 

สมทั*งหมดปริมาณของผ
สมปริมาณสารผ  

 
การหาผลบวกและผลต่างของตัวเลข 

 การบวกเลขจํานวนเรียงกันเร่ิมต้นจาก  1  = 2
ปลาย)ปลายตน้( ×+  

 การบวกเลขจํานวนเรียงกันไม่ได้เร่ิมต้นจาก  1 = 2
จาํนวนเทอม)ปลายตน้( ×+  

    จํานวนเทอม  = (ปลาย – ต้น) + 1 

การบวกเลขหลายจํานวนเรียงกันเฉพาะเลขค่ีหรือเลขคู่ = 2
จาํนวนเทอม)ปลายตน้( ×+  

    จํานวนเทอม = 2
)ตน้ปลาย( −  + 1 

        เลขจํานวนกลาง =   จาํนวนเทอม
ขทุกจาํนวนผลรวมของเล

 

กําหนดผลบวกและผลต่างมาให้  โดยหาเลขจํานวนน้อย = 2
ผลต่างผลบวก−   

กําหนดผลบวกและผลต่างมาให้  โดยหาเลขจํานวนมาก = 2
)ผลต่างผลบวก( −  + ผลต่าง 

 
ความสัมพันธ์  ห.ร.ม.  และ  ค.ร.น. 
    เลขจํานวนหนึ่ง =  
 
 

เลขจาํนวนที=โจทยใ์หม้า 

ห.ร.ม. × ค.ร.น. 
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    เลขจํานวนมาก = 
อยเลขจาํนวนน้

.น.ร.ค.ม.ร.ห ×  

 
พ้ืนที่ผิวและปริมาตร 
 ก. พีระมิด 

  ปริมาตร   = 2
1  × พ้ืนที่ฐาน × สูงตรง 

  พ้ืนที่ผิวด้านข้าง   = 2
1  × เส้นรอบฐาน × สูงเอียง 

  พ้ืนที่ผิวทั้งหมด   = พ้ืนที่ฐาน + พ้ืนที่ด้านข้าง 
 ข. ทรงกระบอก 
  ปริมาตร   = πr2h 
  พ้ืนที่ผิวด้านข้าง  = 2 πrh 
  พ้ืนที่ผิวทั้งหมด   = 2 πr (h + r) 
 ค. กรวยกลม 

  ปริมาตร   = 3
1  πr2h 

  พ้ืนที่ผิวด้านข้าง   = πrl  (l  =  สูงเอียง) 
  พ้ืนที่ผิวทั้งหมด   = πr (l + r) 
 ง. ทรงกลม 

  ปริมาตร   = 3
4  πr3 

  พ้ืนที่ผิว   = 4 πr2 
 
การเดินทางทางเรือเก่ียวกับกระแสนํ้า 

ความเร็วของเรือในน้ํานิ่ง = 2
อทวนนํ*างการพายเรืความเร็วขออตามนํ*างการพายเรืความเร็วขอ +   

ความเร็วของกระแสน้ํา = 2
อทวนนํ*างการพายเรืความเร็วขออตามนํ*างการพายเรืความเร็วขอ −  

ความเร็วของการพายเรือตามน้ํา  = ความเร็วของเรือในน้ํานิ่ง + ความเร็วของกระแสน้ํา 
ความเร็วของการพายเรือทวนน้ํา  = ความเร็วของเรือในน้ํานิ่ง – ความเร็วของกระแสน้ํา 
 
การจัดเรียงและการจัดหมู่ 
 นําของ  n  สิ่งมาจัดเรียงกัน   = n ! วิธี 

 นําของ  n  สิ่งเลือกมา  r  สิ่งจัดเรียง  = 
!−

!
 )rn(

n  วิธี 

นําของ  n  สิ่ง  เลือกมาจัดเรียงโดยจํานวนดังกล่าวมีของซํ้ากัน = 
!!!

!
rq P

n  วิธี 

 แจกของขวัญ  หรือ  ส่ง  ส.ค.ส.    = n (n – 1) วิธี 

 จับมือ  หรือจัดคู่แข่งขันกีฬา     = 2
)1n(n −  วิธี 
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การเปรียบเทียบมาตราต่างๆ 
 ก. ความยาว 
   1 นิ้ว   = 2.54 เซนติเมตร 
   12 นิ้ว   = 1 ฟุต 
   3 ฟุต   = 1 หลา   
   1 เมตร  = 100 เซนติเมตร  
   1 กิโลเมตร  = 1,000 เมตร 
   1 ไมล์   = 1,760 หลา 
 ข. พ้ืนที่ 
   1 ไร่   = 4 งาน 
   1 งาน   = 400 ตารางเมตร 
   1 ตารางวา  = 4 ตารางเมตร 
   1 ตารางหลา = 9 ตารางฟุต 
   1 ตารางฟุต  = 144 ตารางนิ้ว 
 ค. นํ้าหนัก 
   1 ตัน   = 1,000 กิโลกรัม 
   1 บาท  = 15 กรัม 
   1 กิโลกรัม  = 2.2046 ปอนด์ 
   16 ออนซ์  = 1 ปอนด์ 
 ง. อุณหภูมิ 

   C/5  = R/4 = 9
32F−   

   C    = องศาเซลเซียส 
   R    = โรเมอร์ 
   F    = องศาฟาเรนไฮท์ 
   0  องศาเซลเซียส = 32  องศาฟาเรนไฮท์ 
 จ. มาตราของไทย 
  ความยาว 
   4 กระเบียด  = 1 นิ้ว 
   12 นิ้ว   = 1 คืบ 
   1 คืบ   = 1 ศอก 
   4 ศอก  = 1 วา 
   20 วา   = 1 เส้น 
   400 เส้น   = 1 โยชน์ 
  ความจุ 
   20 ทะนาน  = 1 สัด 
   50 สัด   = 1 บั้น 
   2 บั้น   = 1 เกวียน 
  นํ้าหนัก 
   4 บาท  = 1 ตําลึง 
   20 ตําลึง  = 1 ชั่ง 
   50 ชั่ง   = 1 หาบ 
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 ดอกเบี้ย 

  ดอกเบี้ย  (เงินต้นคงที่)   = 100
◌◌้ียอตัราดอกเบจาํนวนปีเงินตน้ ××  

  เงินรวม  (เงินต้นคงที่)   = เงินต้น + ดอกเบี้ย  หรือ 

      = เงินต้น + 100
)◌◌้ียอตัราดอกเบจาํนวนปีเงินตน้( ××  

  
 รถไฟ 

  เวลาที่ใช้ในการเดินทาง  = 
ความเร็ว
ระยะทาง  

  เวลาเม่ือผ่านชานชลา   = 
ความเร็ว

ชลาความยาวชานฟความยาวรถไ +  

  เวลาที่วิ่งพ้น  (รถไฟว่ิงตามกัน) = 
ฟวามเร็วรถไผลต่างของค

ามยาวรถไฟผลบวกของคว  

  เวลาที่วิ่งพ้น  (รถไฟว่ิงสวนกัน) = 
ามเร็วรถไฟผลรวมของคว

าวรถไฟผลบวกความย  
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เงื่อนไขสัญลักษณ์ 
 
 เงื่อนไขสัญลักษณ์  เป็นองค์ประกอบสําคัญในการออกข้อสอบ  ซ่ึงโจทย์ส่วนใหญ่กําหนดให้เป็นตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ  มีองค์ประกอบอยู่  2  ส่วน  คือ  1.  ข้อเท็จจริง  2.  ข้อสรุป  แล้วให้ผู้ทําข้อสอบพิจารณาเปรียบเทียบ
จากข้อเท็จจริงกับข้อสรุปแล้วตอบคําถามจากข้อสรุปว่า  ถูกหรือเป็นจริง   ผิดหรือไม่เป็นจริง   หรือไม่สามารถสรุปได้ 
แน่ชัด  ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์  มีจุดประสงค์เพ่ือวัดระดับความมีเหตุผล  วิเคราะห์เปรียบเทียบด้านคณิตศาสตร์ 
 เงื่อนไขสัญลักษณ์เป็นข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก)  ผู้ทําข้อสอบต้องอาศัยความรู้แนวคิด
หลักการทางคณิตศาสตร์เพ่ือนํามาใช้พิจารณาข้อสรุปแต่ละข้อ  แล้วตอบลงในกระดาษคําตอบ  ดังนี้ 
 
 ตอบ  ก. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง  ถูกต้องหรือเป็นจริง  ตามเงื่อนไข 
 ตอบ  ข. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง  ผิดหรือไม่เป็นจริง  ตามเงื่อนไข 
 ตอบ  ค. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง  ไม่สามารถสรุปได้แน่ชัด  ว่าถูกต้องหรือผิดตามเงื่อนไข 
 ตอบ  ง. ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งที่เป็นจริง  หรือไม่เป็นจริงหรือไม่แน่ชัด  ซ่ึงไม่เท่ากับอีก

ข้อสรุปหนึ่ง 
 
 แนวคิด  หลักการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ 
 1. ลักษณะของเงื่อนไขสัญลักษณ์  ประกอบด้วย  2  ส่วน  คือ 
  1.1 ข้อเท็จจริง  หมายถึง  โจทย์กําหนดข้อเท็จจริงส่วนใหญ่อยู่ในรูปของตัวแปรภาษาอังกฤษ  ข้อเท็จจริง
อยู่ก่ึงกลางหน้ากระดาษมีอยู่  2  บรรทัด 
ตัวอย่าง ข้อเท็จจริง  3A  >  5B  ≥   (C + D) 
      B  >  F  =  G  ≥  (H + I) 
     (ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์) 
  1.2 ข้อสรุป  หมายถึง  โจทย์กําหนดข้อสรุปส่วนใหญ่เขียนในรูป  ข้อสรุปที่  1.  ข้อสรุปที่  2. 
ตัวอย่าง ข้อสรุปที่  1.  G  ≠  I  ข้อสรุปที่  2.  C  >  E 
 
 2. หลักการตอบคําถามเงื่อนไขสัญลักษณ์  ประกอบด้วย  4  คําตอบ  คือ 
     ข้อสรุปที่  1 ข้อสรุปที่  2 ตอบคําถามในกระดาษคําตอบ 
  2.1 จริง จริง (ก) 
  2.2 เท็จ เท็จ (ข) 
  2.3 ไม่แน ่ ไม่แน ่ (ค) 
  2.4 ข้อสรุป  1, 2  ตอบคําถามไม่เหมือนกัน     (ง) 
   อาทิ  จริง  เท็จ,  เท็จ  ไม่แน่,  ไม่แน่  จริง  เป็นต้น 
ตัวอย่าง ข้อสรุปที่  1 A  >  B จริง ข้อสรุปที่  2 A  ≥  D จริง ตอบ  ก. 
  ข้อสรุปที่  1 F  >  G เท็จ ข้อสรุปที่  2 G  ≥  H ไม่แน่ ตอบ  ง. 
 
 3. หลักการตอบข้อสรุป  สามารถตอบได้  3  แบบ  คือ 
  3.1 ข้อสรุปที่  1. ตอบคําถาม  คือ  จริง  เท็จ  หรือ  ไม่แน่  เท่านั้น 
  3.2 ข้อสรุปที่  2. ตอบคําถาม  คือ  จริง  เท็จ  หรือ  ไม่แน่  เท่านั้น 
ตัวอย่าง  ข้อสรุปที่  1. A  >  B จริง 
   ข้อสรุปที่  2. A  ≥  D เท็จ 
   ข้อสรุปที่  1. A  <  F ไม่แน่ 
   ข้อสรุปที่  2. A  ≤  F ไม่แน่ 
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 4. หลักการเปล่ียนเคร่ืองหมายสัญลักษณ์  เปล่ียน  2  เคร่ืองหมาย  ดังน้ี 
  4.1 จาก A  >  B เป็น A  ≤  B 
  4.2 จาก A  <  B เป็น A  ≥  B 
ตัวอย่าง  จาก 3A  >  5B < (C + D) 
   เป็น 3A  >  5B ≥ (C + D) 

ตัวอย่าง  จาก 3A  >  5B > (C + D) 
   เป็น 3A  >  5B ≤ (C + D) 
  
 5. เคร่ืองหมายทางคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับเงื่อนไขสัญลักษณ์ 
  5.1 A  =  B อ่านว่า A  เท่ากับ  B 
  5.2 A  ≠  B อ่านว่า A  ไม่เท่ากับ  B 
  5.3 A  <  B อ่านว่า A  น้อยกว่า  B 
  5.4 A  ≤   B อ่านว่า A  น้อยกว่าหรือเท่ากับ  B 
  5.5 A  >  B อ่านว่า A  มากกว่า  B 
  5.6 A  ≥  B อ่านว่า A  มากกว่าหรือเท่ากับ  B 
  5.7 A  <  B อ่านว่า A  ไม่น้อยกว่า  B 
  5.8 A  >  B อ่านว่า A  ไม่มากกว่า  B 
 
 6. หลักการเช่ือมเงื่อนไขสัญลักษณ์ 
  6.1 จาก  A  =  B  =  C 
   สรุปความสัมพันธ์จาก  A  ถึง  C เป็น A  =  C 
  6.2 จาก  A  <  B  <  C 
   สรุปความสัมพันธ์จาก  A  ถึง  C เป็น A  <  C 
  6.3 จาก  A  ≥  B  >  C 
   สรุปความสัมพันธ์จาก  A  ถึง  C   เป็น A  >  C 
   (เส้นทางเชื่อมความสัมพันธ์มีเคร่ืองหมาย  ≥  และ  >  ให้เลือกเคร่ืองหมาย  >) 
  6.4 จาก  A  >  B  <  C 
   สรุปความสัมพันธ์จาก  A  ถึง  C เป็น ไม่แน่นอน 
   (เส้นทางเชื่อมความสัมพันธ์มีเคร่ืองหมายสวนทางกัน  ตอบไม่แน่นอน) 
ตัวอย่าง   ข้อเท็จจริง จาก 3A  >  5B  >  2C 
     เป็น 3A  >  2C 
    ข้อเท็จจริง จาก 3A  ≥  5B  >  2C 
     เป็น 3A  >  2C  
 
 7. หลักการเปล่ียนเศษส่วนเป็นจํานวนเต็ม 

  7.1 จาก 2
A   >  3

B  เป็น 3A  >  2B  

  7.2 จาก 2
)BA( +  >  3

)DC( +  เป็น 3(A + B)  >  2(C + D) 
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 8. หลักการตอบคําถามโดยการเปรียบเทียบ  ข้อเท็จจริงกับข้อสรุปตามตาราง  ดังน้ี 
 

ข้อเท็จจริง 
ข้อสรุป 

A < B A ≤ B  A > B A ≥ B A = B A ≠ B 
A < B จริง จริง เท็จ เท็จ เท็จ จริง 

A ≤ B (< , =) ไม่แน ่ จริง เท็จ ไม่แน ่ ไม่แน ่ ไม่แน ่

A > B เท็จ เท็จ จริง จริง เท็จ จริง 

A ≥ B (>, =) เท็จ ไม่แน ่ ไม่แน ่ จริง ไม่แน ่ ไม่แน ่
A = B   เท็จ จริง เท็จ จริง จริง เท็จ 
A ≠ B (> , <) ไม่แน ่ ไม่แน ่ ไม่แน ่ ไม่แน ่ เท็จ จริง 

 
ตัวอย่างข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ 
  ถ้า  2A  >  3B  <  (C + D)  =  (E + 2D) 
  และ  E  >  F  =  G  <  (H + I) 
             (ทุกตัวอักษรมีค่า  มากกว่า  ศูนย์) 
 1. ข้อสรุปที่  1. G  ≠  I ข้อสรุปที่  2. C  >  E 
 2. ข้อสรุปที่  1. B  >  D ข้อสรุปที่  2. E  ≠  D 
 3. ข้อสรุปที่  1. 2D  >  3A ข้อสรุปที่  2. F + G < E + C 
 
เฉลยตัวอย่างข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ 
 ข้อ  1. หลักการ  แนวคิด  ข้ันตอนการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์  ดังน้ี 
  1. การเปลี่ยนเคร่ืองหมาย  สัญลักษณ์ 
   ข้อเท็จจริง จาก 2A  >  3B  < (C + D)  =  (E + 2D) 
      E  >  F  =  G  <  (H + I) 
    เป็น 2A  >  3B  ≥  (C + D)  =  (E + 2D)     
      E  >  F  =  G  ≥  (H + I)  
  2. จากข้อ  1.  ข้อสรุปที่  1.  G  ≠  I  โจทย์ต้องการเปรียบเทียบระหว่าง  G  กับ  I  เท่านั้น 
  3. ตัวแปรภาษาอังกฤษจากข้อสรุป  ต้องการเปรียบเทียบ  G กับ  I  ดังนั้น  เราต้องไปหาความสัมพันธ์  

G  กับ  I  ที่ข้อเท็จจริง 
  4. จากข้อเท็จจริงความสัมพันธ์ระหว่าง  G  กับ  I  นั้น  อยู่บรรทัดที่  2 
   ข้อเท็จจริง  E  >  F  =  G  ≥  (H + I)  
   เลือกความสัมพันธ์เฉพาะ  G  กับ  I   G  ≥  (H + I) 
   นํา  I  มาเชื่อมกับ  H + I G  ≥  H + I  >  I 
   หลักการเชื่อมเงื่อนไขสัญลักษณ์ระหว่าง  G  กับ  I G  >  I 
  5. ข้อเท็จจริง G  >  I 
   ข้อสรุป G  ≠  I 
   หลักการตอบคําถามโดยเปรียบเทียบระหว่างข้อเท็จจริงกับข้อสรุป 
   ข้อ  1.  ข้อสรุปที่  1. G  ≠  I ตอบ  จริง 
  6. ข้อ  1.  ข้อสรุปที่  2.  C  >  E  ต้องการเปรียบเทียบ  C  กับ  E  ดังนั้น  เราต้องไปหา

ความสัมพันธ์  C  กับ  E  จากข้อเท็จจริง 
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  7. จากข้อเท็จจริง  ความสัมพันธ์ระหว่าง  C  กับ  E  นั้นอยู่บรรทัดที่  1. 
   ข้อเท็จจริง            2A  >  3B  ≥  (C + D)  =  (E + 2D) 
   เลือกความสัมพันธ์เฉพาะ  C  กับ  E C + D  =  E + 2D 
   นํา  D  ย้ายข้าง        C  =  E + D 
   นํา  E  มาเชื่อมกับ E + D       C  =  E + D  >  E 
   หลักการเชื่อมเงื่อนไขสัญลักษณ์ระหว่าง  C  กับ  E       C  >  E 
  8. ข้อเท็จจริง C  >  E 
   ข้อสรุป C  >  E 
   หลักการตอบคําถามโดยการเปรียบเทียบ  ข้อเท็จจริงกับข้อสรุป 
   ข้อ  1.  ข้อสรุปที่  2. C  >  E ตอบ  จริง 
  9. ข้อ  1.  ข้อสรุปที่  1. G  ≠  I ตอบ  จริง 
    ข้อสรุปที่  2. C  >  E ตอบ  จริง 
    กระดาษคําตอบ ตอบ  ก. 
 
 ข้อ  2. หลักการ  แนวคิด  ข้ันตอนการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์  ดังน้ี 
  1. ข้อ  2  ข้อสรุปที่  1  ต้องการเปรียบเทียบ  B  กับ  D  ดังนั้น  เราต้องไปหาความสัมพันธ์  B  กับ  

D  ที่ข้อเท็จจริง 
  2. จากข้อเท็จจริง  B  กับ  D  นั้นอยู่บรรทัดที่  1. 
   ข้อเท็จจริง 2A > 3B ≥ (C + D)  =  (E + 2D) 
   เลือกความสัมพันธ์เฉพาะ  B  กับ  D 3B ≥ C + D     

   นํา  3  ไปหาร   B ≥ 3
DC+   

   นํา  C + D  และ  D  มาเชื่อมกับ  3
DC+  B ≥ 3

DC+  < C + D > D 

   หลักการเชื่อมเงื่อนไขสัญลักษณ์ระหว่าง  B  กับ  D  เคร่ืองหมายขัดแย้ง    ตอบ  ไม่แน่ 
  3. ข้อ  2  ข้อสรุปที่  2  ต้องการเปรียบเทียบระหว่าง  E  กับ  D  ดังนั้น  เราต้องไปหาความสัมพันธ์    

E  กับ  D  จากข้อเท็จจริง 
  4. จากข้อเท็จจริง  ความสัมพันธ์ระหว่าง  E  กับ  D  นั้นอยู่ที่บรรทัดที่  1 
   ข้อเท็จจริง E + 2D 
   นํา  E  กับ  D  มาเชื่อม E < E + 2D > D 
   หลักการเชื่อมเงื่อนไขสัญลักษณ์   ระหว่าง  E  กับ  D  เคร่ืองหมายขัดแย้งกัน     ตอบ  ไม่แน่ 
  5. ข้อ  2  ข้อสรุปที่  1 B > D ตอบ  ไม่แน่ 
    ข้อสรุปที่  2 E ≠ D ตอบ  ไม่แน่ 
    กระดาษคําตอบ  ตอบ  ค. 
 
 ข้อ  3. หลักการ  แนวคิด  ข้ันตอนการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์  ดังน้ี 
  1. ข้อ  3  ข้อสรุปที่  1  ต้องการเปรียบเทียบ  2D  กับ  3A  ดังนั้น  เราต้องไปหาความสัมพันธ์  2D  

กับ  3A  จากข้อเท็จจริง 
  2. จากข้อเท็จจริง  2D  กับ  3A   อยู่บรรทัดที่  1 
   ข้อเท็จจริง 2A > 3B ≥ (C + D)  =  (E + 2D) 
   หลักการเชื่อมเงื่อนไขสัญลักษณ์ระหว่าง  2D  กับ  3A 2A > E + 2D 
   นํา  1.5  มาคูณทั้ง  2  ข้าง 3A > 1.5E + 3D 
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   นํา  2D  มาเชื่อมกับ  1.5E + 3D 3A > 1.5E + 3D > 2D 
   หลักการเชื่อมเงื่อนไขสัญลักษณ์ 3A > 2D 
  3. ข้อเท็จจริง 3A > 2D  หรือ  2D < 3A 
   ข้อสรุป                          2D > 3A 
   หลักการตอบคําถามโดยการเปรียบเทียบข้อเท็จจริงกับข้อสรุป   ตอบ  เท็จ 
  4. ข้อ  3  ข้อสรุปที่  2  ต้องเปรียบเทียบ  F + G  กับ  E + C  ดังนั้น  เราจึงต้องหาความสัมพันธ์            

F + G  กับ  E + C  จากข้อเท็จจริง 
  5. หลักการเปรียบเทียบที่ละคู่  F  เปรียบเทียบ  E  และ  G  เปรียบเทียบ  C 
   จากข้อเท็จจริงเปรียบเทียบระหว่าง  F  กับ  E  บรรทัดที่  2 
       E > F  หรือ  F < E 
 
   จากข้อเท็จจริงเปรียบเทียบระหว่าง  G  กับ  C  บรรทัดที่  1  และ  2 
     C + D = E + 2D 
     D = E + D 
   นํา  E  มาเชื่อม       C  =  E + D > E 
   ดังนั้น    C > E 
   นํา  G  จากข้อเท็จจริงบรรทัดที่  2  มาเชื่อม C > E > F  =  G 
     C > G  หรือ  G < C 
  6. จากข้อเท็จจริง F < E  และ  G < C 
   นํา  F < E  บวก  G < C F + G  <  E + C 
   ข้อเท็จจริง F + G  <  E + C 
   ข้อสรุป F + G  <  E + C 
  7. ข้อ  3 ข้อสรุปที่  1 2D > 3A  ตอบ  เท็จ 
    ข้อสรุปที่  2 F + G < E + C ตอบ  จริง 
    กระดาษคําตอบ  ตอบ  ง. 
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เงื่อนไขภาษา 
 

  ข้อสอบเงื่อนไขภาษาโจทย์กําหนดมาจํานวน 1 ชุด ประกอบด้วยข้อเท็จจริงที่เป็นเงื่อนไขภาษา  โดยแต่ละ
ข้อความจะมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน  หรือไม่เก่ียวข้องกันก็ได้  แต่ผู้ทําข้อสอบจะต้องพยายามจัดลาํดับข้อความในแต่
ละประเด็นให้เรียงลําดับจัดหมวดหมู่ตามที่โจทย์กําหนดมาให้  ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  มักจะออก
ประมาณ 5 ข้อ  โดยยึดหลักการตอบคําถาม ดังนี ้
  ตอบ ก.    ถ้าข้อสรุปทั้งหมดถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข 
  ตอบ ข.    ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เปน็จริงตามเงื่อนไข 
  ตอบ ค.    ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แนช่ัดว่าเป็นจริงหรือไม่เปน็จริงตามเงื่อนไข 
  ตอบ ง.    ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งที่เปน็จริงหรือไม่เป็นจริงหรือไม่แน่ชัด  ซ่ึงไม่ซํ้ากับอีก 
                    ข้อสรุปหนึ่ง 
 

เงื่อนไขภาษา  สามารถสรุปข้ันตอนในการแก้ปัญหาโจทย์ตามลําดับสรุปได้ ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างข้อสอบเงื่อนไขภาษา 
 

  -  หนังสือ 20 เล่มจัดเรียงอยู่บนห้ิงหนังสือ จํานวน 4 ชั้น ๆ ละเท่าๆ กัน 
  -  มีหนังสืออยู่ 3 ประเภท คือ กฎหมาย ธรรมะ และต่างประเทศ 
  -  มีหนังสือกฎหมายมีจํานวนเปน็ 2 เท่าของหนังสือธรรมะ 
  -  หนังสือกฎหมายอยู่บนห้ิงทุกชั้นอย่างน้อยชัน้ละ 1 เล่ม 
  -  หนังสือธรรมะมีจํานวนทัง้หมด 4 เล่ม อยู่บนห้ิงชั้นที่ 2 
  -  ห้ิงชั้นที่ 3 และ 4 มีหนงัสือกฎหมายจํานวนชัน้ละเท่าๆ กัน 
  -  ไม่มีชั้นใดที่วางหนังสือเพียงประเภทเดียว 
 

1.  อ่านโจทย์เงื่อนไขภาษาอย่างละเอียด  จับใจความสําคัญแลว้แยกประเด็นว่าโจทย์กําหนดเงือ่นไข  
    อะไรและโจทย์ให้หาข้อสรุปอะไรบ้าง 

2.  นําข้อมูลที่กําหนดในเงื่อนไขภาษามาใส่ในตารางว่ามีข้อมูลอะไรบ้างตามทีโ่จทย์กําหนดให้มา  

3.  วิเคราะห์ข้อมูลในเงื่อนไขภาษา ว่ามีข้อมูลหลักอะไรบ้างแลว้นําข้อมูลหลักมาใสล่งในตาราง 2 มิติ 

4.  นําข้อมูลเงื่อนไขภาษาใส่ลงในตาราง 2 มิติ ตามที่โจทย์กําหนดมาให้ 

5.  พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างข้อเท็จจริงในตารางกับคําถามที่โจทย์กําหนดมาให้ 
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1. ข้อสรุปที่ 1  หนังสือต่างประเทศมีจํานวนทั้งสิน้ 8 เล่ม 
ข้อสรุปที่ 2  หนังสือชั้นที่สามมีหนังสือกฎหมาย 3 เล่ม 

2. ข้อสรุปที่ 1  ไม่มีชั้นใดมีหนงัสือกฎหมายเพียง 1 เล่ม 
ข้อสรุปที่ 2  หนังสือธรรมะอยู่ในชั้น 2 เทา่นัน้ 

3. ข้อสรุปที่ 1  หนังสือต่างประเทศมีมากกว่าหนังสือธรรมะ 
ข้อสรุปที่ 2  หนังสือกฎหมายชัน้ 2 มีจํานวน 2 เล่ม 

4. ข้อสรุปที่ 1  ไม่มีชั้นใดที่มีหนังสอืต่างประเทศมากกว่าหนังสือกฎหมาย 
ข้อสรุปที่ 2  ห้ิงบางชั้นอาจมีหนังสือน้อยกว่า 5 เล่ม 

5. ข้อสรุปที่ 1  การจัดหนังสือจัดได้มากกว่า 1 แบบ 
ข้อสรุปที่ 2  หนังสือกฎหมายมีจํานวนเท่ากับหนงัสือต่างประเทศ 

 
เฉลยตัวอย่างข้อสอบเงื่อนไขภาษา 

 
1.  วิเคราะห์ข้อมูลเงื่อนไขภาษา ว่ามีข้อมูลหลักอะไรบา้ง แล้วนําข้อมูลหลักมาในตาราง 2 มิต ิ

-  หนังสือ 20 เล่มจัดเรียงอยู่บนห้ิงหนังสือ จํานวน 4 ชั้น ๆ  ละเท่าๆ กัน 
-  หนังสือธรรมะ จํานวน 4 เล่ม อยู่บนห้ิงชัน้ที่ 2 

ช้ันที่ จํานวนช่อง 
1       
2 ธรรมะ ธรรมะ ธรรมะ ธรรมะ  
3      
4      

 
2.  นําข้อมูลเงื่อนไขภาษาตามที่โจทย์กําหนดมาให้ใส่ลงในตาราง 2 มิต ิ

-  หนังสือกฎหมายมีจํานวนเปน็ 2 เท่าของหนังสือธรรมะ ดังนั้นหนังสือกฎหมายมีจํานวน 8 เล่ม (2 x 4) หนังสือ   
   ธรรมะตามข้อเท็จจริงมี จํานวน 4 เล่ม และหนังสือต่างประเทศมีจํานวน 8 เล่ม (20 - 12) 
-  มีหนังสือกฎหมายอู่บนห้ิงทุกชั้นอย่างน้อยชัน้ละ 1 เล่ม 
-  ห้ิงชั้นที่ 3 และ 4 มีหนงัสือกฎหมายจํานวนชัน้ละเท่าๆ กัน 
-  ไม่มีชั้นใดที่วางหนังสือเพียงประเภทเดียว 

แบบที่ 1 
ช้ันที่ จํานวนช่อง 

1 กฎหมาย กฎหมาย กฎหมาย ต่างประเทศ ต่างประเทศ 
2 ธรรมะ ธรรมะ ธรรมะ ธรรมะ กฎหมาย 
3 กฎหมาย กฎหมาย ต่างประเทศ ต่างประเทศ ต่างประเทศ 
4 กฎหมาย กฎหมาย ต่างประเทศ ต่างประเทศ ต่างประเทศ 

 
แบบที่ 2 

ช้ันที่ จํานวนช่อง 
1 กฎหมาย ต่างประเทศ ต่างประเทศ ต่างประเทศ ต่างประเทศ 
2 ธรรมะ ธรรมะ ธรรมะ ธรรมะ กฎหมาย 
3 กฎหมาย กฎหมาย กฎหมาย ต่างประเทศ ต่างประเทศ 
4 กฎหมาย กฎหมาย กฎหมาย ต่างประเทศ ต่างประเทศ 

  
 เม่ือนําข้อมูลเงื่อนไขภาษาตามที่โจทย์กําหนดใส่ลงในตาราง 2 มิติ สามารถกระทาํได้ 2 แบบ ดังกล่าวข้างต้น 
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3.  นําข้อเท็จจริงมาเปรียบเทียบพิจารณาคําตอบ ดังนี ้
 1.  ตอบ ง.     ข้อสรุปที่ 1  จริง (หนังสือต่างประเทศมี 8 เล่ม) 
    ข้อสรุปที่ 2  ไม่แน่ (หนังสือกฎหมายอยู่บนห้ิงที่ 3 จํานวน 2 เล่ม หรือ 3 เล่มก็ได้) 
 2.  ตอบ ง.     ข้อสรุปที่ 1  ไม่จริง (หนังสือกฎหมายมีจํานวน 1 เล่ม อยู่ชั้น 2) 
    ข้อสรุปที่ 2  จริง (ตามเงื่อนไขภาษากําหนด) 
 3.  ตอบ ง.     ข้อสรุปที่ 1  จริง  (หนังสือธรรมะ จํานวน 4 เล่ม หนังสือต่างประเทศจํานวน 8 เล่ม) 
    ข้อสรุปที่ 2  ไม่จริง (หนังสือกฎหมายชั้น 2 มีจาํนวน 1 เล่ม) 
 4.  ตอบ ข.    ข้อสรุปที่ 1  ไม่จริง (มีอย่างน้อย 1 ชัน้ ทั้ง 2 แบบ) 
    ข้อสรุปที่ 2  ไม่จริง (ตามเงื่อนไขภาษาแต่ละชัน้มี จํานวน 5 เลม่) 
 5.  ตอบ ก.    ข้อสรุปที่ 1  จริง (จัดรูปแบบหนังสือได้ 2 แบบมากกว่า 1 แบบ) 
    ข้อสรุปที่ 2  จริง (หนังสือกฎหมายเท่ากับหนงัสือต่างประเทศมีอย่างละ 8 เล่ม) 
 

สรุปเหตุผล 
 

  การพิจารณาเงื่อนไขและสรุปเหตุผลเป็นการอ่านตึความตามที่โจทย์กําหนดให้มาหากผู้ทาํข้อสอบใช้สามัญ
สํานึกในการพิจารณาก็อาจจะได้คําตอบที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ เนื่องจากโจทย์ที่กําหนดมาเปน็การใช้ภาษา
ทางตรรกวิทยา โดยบางคร้ังอาจจะขัดต่อความเป็นจริงได้ แต่เราต้องพิจารณาข้อสรุปที่เป็นจริงตามเงื่อนไข  ภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สรุปเหตุผลข้อสอบออกประมาณ 5 ข้อ 
  การสรุปเหตุผลสามารถสรุปได ้5 แบบ ดังน้ี 
 
   แบบที่ 1     P     Q 
     ถ้า    P 
     สรุป      Q 
 

แบบที่ 2     P     Q 
     ถ้า              ∼ P 
     สรุป            ไม่แน ่
 

แบบที่ 3     P     Q 
     ถ้า    Q 
     สรุป            ไม่แน ่
 

แบบที่ 4     P     Q 
     ถ้า              ∼Q 
     สรุป            ∼P 
 

แบบที่ 5     P     Q 
      ถ้า        Q    R 
       สรุป      P     R 
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ตัวอย่างการสรุปเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่างข้อสอบการสรุปเหตุผล 

 
ตัวอย่าง แบบที่ 1   นักเรียนทุกคนที่จบจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็นคนมีความรับผิดชอบ  นายประสทิธ์ิจบจาก 
      มหาวิทยาลยัรามคําแหง  ดังนั้น 
      นักเรียนทุกคนที่จบจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง   เป็นคนมีความรับผิดชอบ 

        P                       Q 
  ถ้า     นายประสิทธ์ิจบจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
                             (P) 
  สรุป     นายประสิทธ์ิเป็นคนมีความรับผิดชอบ 
                            (Q) 
 
ตัวอย่าง แบบที่ 2  คนทุกคนเป็นสัตว์ 2 ขา นายประสิทธ์ิไม่ใช่คน  ดังนัน้ 
      คนทุกคน   เป็นสัตว์ 2 ขา 

        P          Q 
 

แบบที่ 1  ฝนตก                       รถติด 
             P     Q 
            ถ้า     ฝนตก 
                      (P) 
            สรุป   รถติด 
                     (Q) 
 

แบบที่ 2  ฝนตก    รถติด 
              P        Q 
            ถ้า       ฝนไม่ตก 
                        (∼P) 
            สรุป     ไม่แน ่

แบบที่ 3  ฝนตก    รถติด 
              P       Q 
            ถ้า      รถติด 
                      (Q) 
            สรุป    ไม่แน ่

แบบที่ 4  ฝนตก    รถติด 
              P     Q 
            ถ้า        รถไม่ติด 
                         (∼Q) 
            สรุป      ฝนไม่ตก 
                         (∼P) 
 

แบบที่ 5 
        ฝนตก       รถติด 
          P          Q 
ถ้า                        รถติด         น้ําท่วม 
                            (Q)             R 
สรุป   ฝนตก                     น้ําท่วม 
         (P)                       (R) 
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  ถ้า     นายประสิทธ์ิไม่ใช่คน 
                     (∼P) 
  สรุป   ไม่แน่ หรือ นายประสิทธ์ิอาจจะเป็นสตัว์ 2 ขา 
 
ตัวอย่าง  แบบที่ 3  ยาเสพติดทุกชนิดเปน็สิ่งให้โทษ  สุราให้โทษ  ดังนั้น 
      ยาเสพติดทุกชนิด    เป็นสิ่งให้โทษ 
                                         P          Q 
  ถ้า    สุราให้โทษ 
                 (Q) 
  สรุป   ไม่แน่หรือสุราอาจจะเปน็ยาเสพติด 
 
ตัวอย่าง แบบที่ 4  ถ้าฝนตกแล้วจะตากผ้าไม่แห้ง วันนี้  ตากผ้าแห้ง ดังนั้น 
      ฝนตก              ตากผ้าไม่แห้ง 

   P           Q 
  ถ้า    วันนี้ตากผ้าแห้ง 
                  (∼Q) 
  สรุป   วันนี้ฝนไม่ตก 
                  (∼P) 
 
ตัวอย่าง แบบที่ 5  คนทุกคนเป็นสัตว์ 2 ขา  สัตว์ 2 ขาทุกตัวเดินได้  ดังนั้น 
      คนทุกคน        สัตว์ 2 ขา 
                                    P       Q 
                               สัตว์ 2 ขาทุกตัว       เดินได้ 

                     Q                          R 
  ดังนั้น    คนทุกคน                       เดินได้ 

          (P)                         (R) 
 

อนุกรม 
 
  อนุกรม  หมายถึง  ชุดของตัวเลขที่จัดเรียงกันภายใต้กฎเกณฑ์ที่แน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ประกอบกัน  ดังนั้นการทาํข้อสอบโจทย์อนุกรรม  ผู้เข้าสอบจะต้องพยายามหาหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงของชุดตัวเลข
ต่างๆ แล้วนํา  หลักเกณฑ์ที่ค้นพบไปพิจารณาหาคําตอบ   
แนวคิด  หลักการเก่ียวกับอนุกรมที่มักจะนํามาออกข้อสอบ  ดังน้ัน 
 1.  อนุกรมเชิงเดี่ยวประกอบดว้ย 
  1.1  อนุกรมการบวก 
    1.1.1  อนุกรมการบวกค่าคงที่ เกิดจากการบวกและตัวบวกเป็นตัวเลขที่มีค่าคงที ่
      ตัวอย่าง 3       7       11      15      19     …23… 
                   4       4        4       4        4  
 
    1.1.2  อนุกรมการบวกมีค่าไม่คงที่ เกิดจากการบวกและตัวบวกเป็นตัวเลขที่มีค่าไม่คงที ่
      ตัวอย่าง 7       9       12      16      21     …27… 
                       2        3       4        5        6  
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      ตัวอย่าง 9       13      14      19      21     …27… 
                       4       1         5       2        6  
 
    1.1.3  อนุกรมการบวกเรียงลําดับ เกิดจากการบวกและตัวบวกเป็นตัวเลขเรียงลําดับซ่ึงอาจะเป็นเลข 
        เรียงลําดับที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงและจะเร่ิมจากจํานวนใดก็ได้ 
      ตัวอย่าง 4       7       11      16      22     …29… 
                       3        4        5       6        7  
                            1        1        1       1     
      ตัวอย่าง 9       18      26      33      39     …44… 
                        9       8        7        6       5  
                            -1       -1       -1      -1     
 
    1.1.4  อนุกรมการบวกแบบสัดส่วน  เกิดจากการบวกและตัวบวกเป็นตัวเลขที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงเป็น 
        แบบสัดส่วน 
      ตัวอย่าง 7       14       23      34      47     …62… 
                        7        9        11      13      15  
                             2        2        2        2     
      ตัวอย่าง 9       24      36      45      51     …54… 
                      15      12       9        6        3  
                           -3       -3       -3       -3     
 
    1.1.5  อนุกรมการบวกสะสม  เกิดจากการบวกเลขสองจํานวนหรือมากกว่าก็ได้แล้วเป็นตัวเลขจํานวน 
       ถัดไป 
      ตัวอย่าง 3          8         11         19          30          49       …79… 
 
                             (3+8)     (8+11)    (11+19)   (19+30)  (30+49) 
 
    1.1.6  อนุกรมการบวกเว้นระยะ  เกิดจากการบวกลักษณะพิเศษ 
      ตัวอย่าง 1           9           13          23           39         …63… 
 
                              (1+9)+3   (9+13)+1  (13+23)+3  (23+39)+1   
 
  1.2  อนุกรมการลบ 
    1.2.1  อนุกรมการลบค่าคงที่  เกิดจากการลบและตัวลบเป็นตัวเลขที่มีค่าคงที ่
      ตัวอย่าง 59       52       45      38       31     …34… 
                        -7        -7        -7       -7       -7  
 
    1.2.2  อนุกรมการลบเรียงลําดับ  เกิดจากการลบและตัวเลขเปน็เลขเรียงอันดับซ่ึงอาจจะเป็นเลขเรียง 
         อันดับที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงและเร่ิมต้นจากเลขจํานวนใดก็ได้ 
      ตัวอย่าง 52       49       45      40       34     …27… 
                         -3        -4        -5       -6       -7  
 
    1.2.3  อนุกรมการลบแบบสดัสว่น  เกิดจากการลบและตัวเลขเป็นตัวเลขที่มีค่าเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเป็น 
       แบบสัดส่วน 
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      ตัวอย่าง 59       56       51      44       35     …24… 
                        -3        -5        -7       -9      -11  
                              2        2         2        2     
      ตัวอย่าง 115       104       95      88       83     …80… 
                         -11        -9        -7       -5        -3  
 
    1.2.4  อนุกรมการลบเว้นระยะ  เกิดจากการลบลักษณะพิเศษ 
      ตัวอย่าง 100       91       90       83        84     …79… 
 
                               10        8          6        4     
 
  1.3  อนุกรมการคูณ 
    1.3.1  อนุกรมการคูณค่าคงที่  เกิดจากการคูณและตัวคูณเปน็ตัวเลขที่มีค่าคงที ่
      ตัวอย่าง 3        6       12       24        48      …96… 
                        x2       x2       x2        x2       x2  
 
    1.3.2  อนุกรมการคูณเรียงลําดับ เกิดจากการคูณและตัวคูณเปน็เลขเรียงอันดับซ่ึงอาจจะเป็นเลขเรียง 
        อันดับที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลง และเร่ิมจากเลขจํานวนใดก็ได้ 
      ตัวอย่าง 3         6        18        72         360      …2160… 
                        x2       x3        x4         x5          x6  
      ตัวอย่าง 5         25        100        300       …600… 
                        X5        x4          x3          x2   
 
    1.3.3  อนุกรมการคูณแบบสัดสว่น  เกิดจากการคูณและตัวคูณเป็นตัวเลขที่มีค่าเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเป็น 
       แบบสัดส่วน 
      ตัวอย่าง 2         2        6        30         210      …1890… 
                       X1       x3       x5         x7          x9  
      ตัวอย่าง 5         45         235         1175       …3525… 
                        X9         x7           x5            x3   
 
    1.3.4  อนุกรมการคูณสามัญ  เกิดจากการคูณโดยตัวเลข 2 ตัวหน้าคูณกันเป็นตัวเลขจํานวนถัดไป  
      และเลข 2 ตัวต่อไปคูณกันเปน็เลขจํานวนถัดไปเช่นนี้ไปเร่ือยๆ  
      ตัวอย่าง 1          3         3         9          27          243 
 
                             (1x3)    (3x3)      (3x9)       (9x27) 
 
    1.3.5  อนุกรมการคูณสะสม  เกิดจากการคูณโดยเลขตัวหลังคูณกับเลขตัวหน้าเปน็เลขจํานวนถัดไป  
      ตัวอย่าง 
          2         3         6         4          5          20         6          7         42        8         9      …72… 
 
           (2x3)              (4x5)                            (6x7)                         (8x9) 
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    1.3.6  อนุกรมการคูณผสม  เกิดจากการนําเอาอนุกรมการคูณแบบต่างๆ  และมีตัวเลขมาบวกหรือลบ  
      ตัวอย่าง 
          2         3         7         4          5          21         6          7         43        8         9      …73… 
 
         (2x3)+1            (4x5)+1                        (6x7)+1                      (8x9)+1 
 
  1.4  อนุกรมการหาร 
    1.4.1  อนุกรมการหารค่าคงที่  เกิดจากการหารและตัวหารเป็นเลขคงที่ 
      ตัวอย่าง 2000        1000        500        250        …125… 
                            ÷2           ÷2         ÷2          ÷2         
 
    1.4.2  อนุกรมการหารเรียงอันดับ  เกิดจากการหารโดยที่ตัวต้ัง และ หรือ ตัวหารเป็นเลขเรียงอันดับ 
      ตัวอย่าง 70        40        30        25        …20… 
                         30        10        5         5        
          
                      (30÷3)  (10÷2)    (5÷1)         
 
    1.4.3  อนุกรมการหารแบบสัดส่วน  เกิดจากการหารโดยที่ตัวต้ัง และ หรือ ตัวหารเป็นเลขแบบสัดส่วน 
      ตัวอย่าง        240        120        30      …5… 
          
                        (240÷2)  (120÷4)   (30÷6)         
 
  1.5  อนุกรมเลขยกกําลัง 
    1.5.1  อนุกรมเลขเรียงอันดับยกกําลัง เกิดจากเลขเรียงอันดับยกกําลังสองหรือสามหรือสี่ 
      ตัวอย่าง 16       25       36       49        64        81     …100… 
 
          42        52       62        72         82        92        102 
      ตัวอย่าง  1         8       27        64       125      216    …343… 
 
           13        23      33        43         53        63         73 
      ตัวอย่าง  1        16       81      256    …625… 
 
           14        24      34        44         54         
 
    1.5.2  อนุกรมเลขยกกําลังแบบผสม เกิดจากอนุกรมยกกําลังและมีการบวกหรือลบ 
      ตัวอย่าง 5         12       21       32        45     …60… 
 
                22+1    32+3    42+5    52+7     62+9     72+11        
      ตัวอย่าง 7       25       61      121      211    …337… 
 
                23-1     33-2     43-3     53-4      63-5      73-6        
 
    1.5.3  อนุกรมเลขเรียงสลับกัน  เกิดจากการเลื่อนตัวเลขหมุนไปข้างหนา้เร่ือยๆ  
      ตัวอย่าง 9357        3579       5793       5793       …7935… 
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    1.5.4  อนุกรมเลขเศษส่วน  เกิดจากการนําอนุกรมชนิดต่างๆ มาจัดให้อยู่ในรูปของเศษส่วน  

      ตัวอย่าง 
9

4         
25

6        
49

8        
81

10         
121

12       …….. 

       เศษ   4          6           8         10        12      …14… 
                      2           2           2        2          2     
      ตัวอย่าง  9         25         49        81        121    …169… 
 
           32        52         72         92         112        132 
 
 2.  อนุกรมเชิงเดี่ยว  ประกอบด้วย 
  2.1  อนุกรมเชิงซ้อน 2 ชุด เกิดจากการนําเอาอนุกรมเชิงเด่ียวชนิดต่างๆ จํานวน 2 ชุด มาเรียงซ้อนกัน 
         ในลักษณะต่างๆ  
     ตัวอย่าง    5       9       7       11       9       13       11     …15… 
 
                     2                 2                  2 
 
  2.2  อนุกรมเชิงซ้อน 3 ชุด เกิดจากการนําเอาอนุกรมเชิงเด่ียวชนิดต่างๆ จํานวน 3 ชุด มาเรียงซ้อนกัน 
         ในลักษณะต่างๆ  
                                           2                          2           
  
     ตัวอย่าง    5        6        8       7        4       10       9       2     …12… 
 
                                 2                           2           
 
 3.  อนุกรมความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขข้างหน้าและตัวเลขข้างหลัง 
  3.1  อนุกรมแบบบวก 
     ตัวอย่าง     3        3       5       8       12       7       19       16       17    …33… 
 
                                  (3+5)                    (12+7)                      (16+17) 
 
  3.2  อนุกรมแบบคูณ 
     ตัวอย่าง     12       4       48       3       144       5       720       10     …7200… 
 
                                   (12x4)            (48x3)            (144x5)            (720x10) 
 
  3.3  อนุกรมแบบผสม 
     ตัวอย่าง     
     316    419    735    616    519    97    716    619    1335    916    719  …197… 
 
            (316+419)             (616-519)              (716+619)               (916-719) 
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อุปมาอุปไมย 
 อุปมาอุปไมย (Analogy)  มีวัตถุประสงค์ในการจัดความสามารถในการวิเคราะห์และพิจารณาหาความสัมพันธ์
ระหว่างคู่คําต่างๆ ว่ามีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันในลักษณะใด และนําความสัมพันธ์ที่ค้นพบไปใช้ในการพิจารณาหา
คําตอบที่เหมาะสมที่สุด  
  อุปมาอุปไมย เป็นส่วนหนึ่งของการวัดความสามารถทางด้านภาษาเป็นการเปรียบเทียบซ่ึงกันและกัน 
  อุปไมย คือ การเปรียบเทียบจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว  ส่วนอุปมา คือ สิ่งที่นํามาอ้างเอามาเปรียบเทียบ  ดังคํากล่าว
ที่ว่า “อุปมาฉันใด อุปไมยฉันนั้น” นั่นเอง 

 
ข้ันตอนการแก้ไขปัญหาโจทย์ อุปมาอุปไมย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
แนวคิด  หลักการอุปมา-อุปไมย 
รูปแบบที่ 1  เครือญาติให้คํานึงถึงดังน้ี 
   1.1. เครือญาติแบบเพศแบ่งเปน็ 3 ลักษณะ 
     1.1.1 เพศชาย  อาทิ บิดา ลงุ ปู่ เขย เป็นต้น 
     1.1.2 เพศหญิง อาทิ มารดา ยาย ย่า สะใภ้ เปน็ต้น 
     1.1.3 ไม่สามารถระบุเพศว่าเปน็เพศชายหรือเพศหญิง อาทิ หลาน เหลน น้า อา เป็นต้น 
ตัวอย่าง  พ่อ  :  ลูก     ? : ? 
   ก.  ปู่      ย่า    ข.  ตา     ยาย 
   ค.  หลาน     นา้   ง.  ตา     เหลน 
แนวคิด   โจทย์กําหนดความสัมพันธ์ คือ พ่อ (เพศชาย) ลูก (ไม่สามารถระบุเพศ) ส่วนตา (เพศชาย) เหลน  
   (ไม่สามารถระบุเพศ)         ตอบ ง. 
   1.2 เครือญาติแบบผู้สอบสายโลหิต อาทิ พ่ี น้อง / พ่อ อา / แม่ น้า เปน็ต้น 
ตัวอย่าง     ภิกษุ  :  บาทหลวง              ? : ? 
   ก.  ลุง      อา   ข.  ย่า      ยาย 
   ค.  ตา      หลาน   ง.  ปู่      ตา 
แนวคิด    โจทย์กําหนดความสัมพันธ์ คือ ภิกษุ (เพศชาย) บาทหลวง (เพศชาย) ปู่ (เพศชาย) ตา (เพศชาย) ตอบ ง. 
 
รูปแบบที่ 2  อักษรอังกฤษ  ข้อสอบมักออก 2 รูปแบบ คือ 
   2.1 การสลับตัวอักษรหน้า กลาง หลัง  อักษรอังกฤษเม่ือสลับที่แล้วไม่ต้องคํานึงถึงความหมาย 
ตัวอย่าง    BIN  :  NIB             ? : ? 
   ก.  SUB  :  BUS   ข.  INK  :  KIN 
   ค.  SIT  :  TOS   ง.  BOX  :  OXB 

พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างคํา 

เลือกคําตอบที่เหมาะสมที่สุด 

นําความสัมพันธ์ที่ได้มาพิจาณาหาคําตอบ 

พิจารณาลักษณะของความสัมพันธ์ 

491



คู่มือเตรยีมสอบ 44 

แนวคิด   โจทย์กําหนดความสัมพันธ์ คือ การสลับตัวอักษรหน้า กลาง หลัง BIN : NIB     ตอบ ก. 
ตัวอย่าง    NQR  :  BEF           ? : ? 
   ก.  KNO   RUV   ข.  CFG    ADE 
   ค.  JMN    PST   ง.  GJK    WYX 
แนวคิด   โจทย์กําหนดเว้นอักษร 2 อักษร  NOPQR : BCDER และกําหนดเรียงอักษรอังกฤษจากหลังมาหน้า  
    NQR : BEF            ตอบ ข. 
 
รูปแบบที่ 3  อักษรไทยข้อสอบมักออก 2 แบบ คือ  
   3.1 สลับพยัญชนะไทย หนา้ กลาง หลัง 
   3.2 จํานวนตัวเลขจับคู่ความสัมพันธ์กับพยัญชนะไทย 
ตัวอย่าง   ดาว  :  วาด            ?  :  ? 
   ก.  เพท    เทพ   ข.  น้อย    ย้อน 
    ค.  นรก    กรน   ง.  กมล    กลม 
แนวคิด    โจทย์กําหนดความสัมพันธ์ คือ การสลับพยัญชนะไทย  ด(1)  า(2)  ว(3) 
                                                          ว(3)  า(2)  ด(1)    ตอบ ค. 
ตัวอย่าง   อนาคต  :  ห้า           ? : ?  
    ก.  สนทนา    สี ่   ข.  โภชนาการ     แปด 
   ค.  ทรมาน    หก   ง.  พจนารถ      สาม 
แนวคิด   โจทย์กําหนดความสัมพันธ์ คือ พยัญชนะและสละรวมกันเป็น 5 จํานวน    ตอบ ข. 
 
รูปแบบที่ 4  เคร่ืองดนตรี ข้อสอบมักออกเก่ียวกับเคร่ืองดนตรีไทย 
   4.1 เคร่ืองดีด อาทิ จะเข พิณ ซึง กีตาร์ เป็นต้น 
   4.2 เคร่ืองสี อาทิ ไวโอลนิ ซอ เป็นต้น 
   4.3 เคร่ืองตี อาทิ ฆ้อง ขิม ระนาด โปงลาง รํามะนา ตะโพน เปน็ต้น 
   4.4 เคร่ืองเป่า อาทิ ขลุ่ย แคน แตร สังข์ เป็นต้น 
   4.5 เคร่ืองเขย่า อาทิ อังกะลุง เป็นต้น 
ตัวอย่าง   ขลุ่ย  :  แตร              ? : ? 
   ก.  พิณ     ไวโอลิน   ข.  ขิม     กลอง 
    ค.  จะเข้    ระนาด   ง.  ปี่     ฆ้อง 
แนวคิด    โจทย์กําหนดความสัมพันธ์ คือ ประเภทดนตรีชนิดเดียวกัน ขลุย่ แตร เคร่ืองเป่า ขิม กลอง เคร่ืองตรี   
                 ตอบ ข. 
 
รูปแบบที่ 5  จังหวัด ข้อสอบมักออก ดังน้ี 
   5.1 ภาค อาทิ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 
   5.2 สมญานาม หรือชื่อเรียกในสมัยโบราณ อาทิ จังหวัดลําปาง (เขลางนคร) จังหวัดกําแพงเพชร  
          (ชากังราว) เป็นต้น 
ตัวอย่าง   อีสาน  :  สระบุรี            ? : ? 
   ก.  ใต้     ประจวบคีรีขันธ์  ข.  กลาง     กรุงเทพฯ 
    ค.  เหนือ    อยุธยา   ง.  ตะวันออก     ตราด 
แนวคิด     โจทย์กําหนดความสัมพันธ์ คือ การเดินทางไปภาคอีสานจะต้องเดินทางผ่านจังหวัดสระบุรี  ส่วนการ 
       เดินทางไปภาคใต้จะต้องเดินทางผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์      ตอบ ก. 
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รูปแบบที่ 6  ประเทศ  ข้อสอบมักออกดังน้ี 
   6.1 ทวีป (ทวีปยุโรปกับทวีปเอเชีย) 
   6.2 อาณานิคม 
    6.2.1 อังกฤษ เช่น ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน  อินเดีย ศรีลังกา พม่า 
    6.2.2 ฝร่ังเศส เช่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม 
    6.2.3 เนเธอร์แลนด์ เช่น อินโดนีเซีย 
    6.2.4 สเปน เช่น ฟิลิปปินส ์
   6.3 เกาะหรือหมู่เกาะสําคัญ เชน่ สิงคโปร์ ญ่ีปุน่ ฟิลปิปนิส์ อังกฤษ ฮ่องกง 
ตัวอย่าง    เวียดนาม  :  ฝร่ังเศส           ?  :  ? 
   ก.  ไทย    จีน   ข.  อังกฤษ     ญ่ีปุ่น 
   ค.  ลาว    เยอรมัน   ง.  ฟิลิปปนิส์      สเปน 
แนวคิด    โจทย์กําหนดความสัมพันธ์ คือ อาณานิคม เวียดนามเปน็เมืองข้ึนของฝร่ังเศส ส่วนฟิลิปปินส์เปน็เมืองข้ึน 
   ของสเปน            ตอบ ง. 
 
รูปแบบที่ 7  ส่ิงของเคร่ืองใช้ประโยชน์เดียวกัน ข้อสอบมักออก ดังน้ี 
   7.1 สิ่งของเคร่ืองใช้สมัยเก่ากับสมัยใหม่ 
   7.2 ของแท้หรือของเทียม 
ตัวอย่าง   เคร่ืองคิดเลข  :  ลูกคิด             ? : ?  
   ก.  ถุงพลาสติก     ใบตอง  ข.  ดาวเหนือ      เข็มทิศ 
   ค.  เกวียน      รถยนต์  ง.  เต่าถ่าน       เตาไฟฟ้า 
แนวคิด    โจทย์กําหนดความสัมพันธ์ คือ สิ่งของเคร่ืองใช้สมัยใหม่กับสมัยเก่า    ตอบ ก. 
 
รูปแบบที่ 8  ลักษณะนามของส่ิงของเคร่ืองใช้ มักออกข้อสอบ ดังน้ี 
   8.1 ลักษณะนามที่เปน็เล่ม อาท ิเข็ม กรรไกร เกวียน หนังสือ สมุด เทียนไข 
   8.2 ลักษณะนามที่เปน็คัน อาท ิรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ร่ม 
   8.3 ลักษณะนามที่เปน็ฉบบั  อาทิ จดหมาย หนงัสือพิมพ์ 
ตัวอย่าง   เกวียน  :  หนังสือ            ? : ?  
   ก.  โค     ห้องสมุด   ข.  ขวาน      เลื่อย 
   ค.  กรรไกร     เข็ม   ง.  รถบรรทุก      พระไตรปิฎก 
แนวคิด    โจทย์กําหนดความสัมพันธ์ คือ ลักษณะนาม เกวียน หนังสือ กรรไกร เข็ม ลักษณะขามเป็นเลม่  ตอบ ค. 
 
รูปแบบที่ 9  ส่ี วันประจําสัปดาห์ มักออกข้อสอบ ดังน้ี 
 

สี/วัน อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 
ประจําวัน แดง เหลือง ชมพู เขียว แสด, ส้ม ฟ้า ม่วง 
รุ้ง ม่วง คราม น้ําเงิน เขียว เหลือง แสด แดง 

 
ตัวอย่าง   วันอังคาร  :  วันพุธ          ? : ? 
   ก.  วันข้ึนปีใหม่     วันสิน้ป ี  ข.  กุมภาพันธ์     มกราคม 
   ค.  อาสาฬหบูชา     เข้าพรรษา  ง.  มุมฉาก     มุมแหลม 
แนวคิด    โจทย์กําหนดความสัมพันธ์ คือ วันประจําสปัดาห์ โดยวันอังคารแล้วเป็นวันพุธ  ส่วนวันอาสาฬหบูชาแล้ว 
    เป็นวันเข้าพรรษา         ตอบ ค. 
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รูปแบบที่ 10  เดือน ปี ราศี และสัตว์ประจําราศี 
 

รายการ/ลําดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ปีราศี ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน 
สัตว์ราศี หนู วัว เสือ กระต่าย งูใหญ่ งูเล็ก ม้า แพะ ลิง ไก่ หมา หมู 

  
ตัวอย่าง    เที่ยงวัน  : 18.00 น.           ? : ? 
   ก.  กรกฎาคม     ธันวาคม  ข.  เดือน     ปี 
   ค.  ปีเถาะ      ปีระกา   ง.  วันเสาร์     วันอาทิตย์ 
แนวคิด      โจทย์กําหนดความสัมพันธ์ คือ การเรียบลําดับของเวลา เดือน ปี ราศี 12.00 13.00  14.00  15.00 16.00  
   17.00  18.00  นับต้ังแต่เวลาต้ังต้นมี 7 รายการ  เช่นเดียวกัน  ปีเถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก  
   ระกา ปีราศี   มี 7 รายการ        ตอบ ค. 
 
รูปแบบที่ 11  หน่วยวัด มักออกข้อสอบ ดังน้ี 
   11.1 จัดเรียงลําดับหน่วยวัดทีส่ัน้ที่สุด        ยาวทีสุ่ดโดยมีคํานงึถึงอัตราส่วน อาทิ กระเบียด นิว้ คืบ ศอก  
     วา  เส้น เป็นต้น 
      4   กระเบียด  =  1 นิ้ว 
      12 นิ้ว    =  1 คืบ 
      2   คืบ    =  1 ศอก 
      4   ศอก    =  1 วา 
      20 วา   =  1 เส้น 
      400 เส้น   =  1 โยชน ์
   11.2 อัตราส่วนที่เทา่กันของหนว่ยวัด 
      2  คืบ    เท่ากับ  1 ศอก 
      2  ปักษ์   เท่ากับ  1 เดือน 
      2  รัศมี   เท่ากับ  เส้นผ่าศูนย์กลาง 
      4  กระเบียด  เท่ากับ  1 นิ้ว 
      4  ศอก   เท่ากับ  1 วา 
      4  สลึง    เท่ากับ  1 บาท 
ตัวอย่าง    สัปดาห์  :  เดือน           ?  :  ? 
   ก.  นิ้ว     กระเบียด   ข.  เซนติเมตร      เมตร 
    ค.  ศอก      วา   ง.  นาที     ชั่วโมง 
แนวคิด    โจทย์กําหนดความสัมพันธ์ คือ อัตราส่วนที่เทา่กันของหน่วยวัด 4 สัปดาห์ เท่ากับ 1 เดือน 4 ศอก เท่ากับ  
     1 วา               ตอบ  ค. 
 
รูปแบบที่ 12  สกุลเงิน มักออกข้อสอบ ดังน้ี 
   12.1 สกุลเงินย่อยคู่กับใหญ่  ให้คิดในอัตราส่วนที่เทา่กัน 
   12.2 สกุลเงินคู่กับสกุลเงิน ให้คิดถึงสกุลเงินของประเทศต่างๆ อยู่ในทวีปเอเชียหรือยุโรป 
ตัวอย่าง    บาท  :  สตางค์             ?  :  ? 
   ก.  นาที      วินาท ี   ข.  กรัม      กิโลกรัม 
   ค.  เดือน      วัน   ง.  เมตร      เซนติเมตร 
แนวคิด    โจทย์กําหนดความสัมพันธ์ คือ สกุลเงินใหญ่กับสกุลเงินย่อย 1 บาท  เท่ากับ  100  สตางค์ หรือ  1  เมตร  
     เท่ากับ  100  เซนติเมตร        ตอบ ง. 
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รูปแบบที่ 13  วันสําคัญของประเทศไทย ข้อสอบมักออก ดังน้ี 
   13.1 วันหยุดเก่ียวกับศาสนา เชน่ วันวิสาขบชูา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบชูา 
   13.2 วันหยุดเก่ียวกับราชวงศ์ เช่น วันจักรี  วันฉัตรมงคล 
   13.3 วันหยุดตามนักขัตฤกษ์ เช่น วันสงกรานต์ วันข้ึนปีใหม่ วันสิ้นป ี
   13.4 วันสําคัญแต่ไม่ใช่วนัหยุดราชการ เชน่ วันออกพรรษา วันแรงงาน วันลอยกระทง วันคริสต์มาส 
ตัวอย่าง   วันสิ้นปี  :  วันข้ึนปีใหม่              ?  :  ? 
   ก.  วันชาติ     วันรัฐธรรมนูญ  ข.  วันลอยกระทง     วันออกพรรษา 
    ค.  วันมาฆบชูา      วันออกพรรษา ง.  วันอาสาฬหบูชา     วันเข้าพรรษา 
แนวคิด      โจทย์กําหนดความสัมพันธ์ คือ วันสําคัญที่เรียงติดกัน        ตอบ ง. 
 
รูปแบบที่ 14  โรคภัยไข้เจ็บ มักออกข้อสอบ ดังน้ี 
   14.1 โรคติดต่อหรือไม่ติดต่อ โรคติดต่อ อาทิ วัณโรค ไข้หวัดใหญ่ / โรคไม่ติดต่อ อาทิ โรคหัวใจ  
     โรคเบาหวาน โรคตับแข็ง 
   14.2 พาหนะของโรค อาทิ ไข้เลือดออกพาหะคือ ยุงลาย / ไข้มาเลเรีย พาหะคือ ยุงก้นปล่อง  โรคพิษสุนัข  
     บ้าพาหะ คือ สุนัข 
ตัวอย่าง    เท้าช้าง  :  เบาหวาน              ?  :  ? 
   ก.  วัณโรค      กระเพาะ  ข.  โรคหัวใจ      วัณโรค 
    ค.  โรคไต      โรคกระเพาะ  ง.  โรคตับแข็ง      มาเลเรีย 
แนวคิด   โจทย์กําหนดความสัมพันธ์ คือ  โรคติดต่อกับโรคไม่ติดต่อ       ตอบ ก. 
 
รูปแบบที่ 15 สัตว์  มักออกข้อสอบ ดังน้ี 
   15.1 ประเภทของสัตว์ ควรพิจารณาถึง สัตว์บก สัตว์น้ํา สัตว์คร่ึงบกคร่ึงน้ํา 
   15.2 สถานที่อาศัยของสัตว์ ควรพิจารณาถึงสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง สัตว์คร่ึงบกคร่ึงน้าํ สัตว์ปีก 
   15.3 สัตว์ที่มีอยู่จริงกับสัตว์ในเทพนิยาย  สัตว์ที่มีอยู่จริง อาทิ กระจง สิงโต หนู แมว สัตว์ในเทพนิยาย  
          อาทิ กินนร กินนรี มังกร ยักษ์ 
ตัวอย่าง   ปลาหมึก  :  สัตว์น้ํา             ?  :  ? 
   ก.  ทะเล      แม่น้ํา   ข.  นก      เหย่ียว 
   ค.  แจ้      ไก่   ง.  ลําคลอง      ฝาย 
แนวคิด   โจทย์กําหนดความสัมพันธ์ คือ สัตว์ส่วยย่อยกับใหญ่       ตอบ ค. 
ตัวย่าง   กระจง  :  กินนร  ?  :  ? 
   ก.  ครุฑ      ยักษ์   ข.  สมัน     กินนรี 
   ค.  นก     เหย่ือ   ง.  เงือก     กวาง 
แนวคิด    โจทย์กําหนดความสัมพันธ์ คือ สัตว์ที่มีจริง กับสัตว์เทพนิยาย      ตอบ ข. 
 
รูปแบบที่ 16 กลุ่มคําที่ให้ความหมายส่ิงหน่ึงล้อมรอบอีกส่ิงหน่ึง มักออกข้อสอบ ดังน้ี 
ตัวอย่าง    ไข่ขาว  :  ไข่แดง                ?  :  ? 
   ก.  กรอบรูป     ภาพถ่าย  ข.  เมล็ด     มะม่วง 
    ค.  แก้วน้ํา     สุรา   ง.  หน่อไม้     ไผ ่
แนวคิด    โจทย์กําหนดความสัมพันธ์ คือ สิ่งหนึ่งล้อมรอบอีกสิ่งหนึ่ง        ตอบ ก. 
 
รูปแบบที่ 17 อุปกรณ์ มักออกข้อสอบ  ดังน้ี 
   17.1 อุปกรณ์งานช่าง 
    17.1.1 ลักษณะการทํางานของอุปกรณ์ อาทิ สว่าน เจาะ ไขควง หมุน 
    17.1.2 อุปกรณ์งานช่างคู่กับชา่งหรืออาชีพ อาทิ ค้อน ช่างไม้, กรรไกร ช่างตัดเสื้อ 
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    17.1.3 อุปกรณ์บอกค่ามาตรวัด อาทิ บาร์โรมิเตอร์ ปรอท เทอร์โมมิเตอร์ 
ตัวอย่าง    แหวน  :  ท่อน้ํา              ?  :  ? 
    ก.  ปากกา      เข็ม   ข.  ขวด      แก้ว 
    ค.  แว่นตา      กรรไกร  ง.  หนังสือ     โต๊ะ 
แนวคิด   โจทย์ กําหนดความสัมพันธ์ คือ ลักษณะรูปทรงของสิง่ของ       ตอบ ข. 
 
รูปแบบที่ 18 รูปทรงเลขาคณิต  มักออกข้อสอบ ดังน้ี 
   18.1 รูปทรงของฐาน อาทิ พีรามิดฐานเปน็สามเหลี่ยม, ทรงกระบอก มีฐานเปน็วงกลม, หีบ กล่องมีฐาน 
          เป็นสี่เหลี่ยม 
   18.2 มุมภายในของรูปเหลี่ยมต่างๆ 
     18.2.1     1 มุมฉาก      =  90  องศา 
     18.2.2     มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม   =  (n-2) x 180  ํ 
           n   =  จํานวนเหลี่ยม 
   18.3 รูปทรงที่คล้ายกันระหว่างวัตถุกับรูปทรงเรขาคณิต อาทิ ล้อรถยนต์คล้ายกับผลส้มโดนทัคล้ายกับ 
                         วงแหวน 
ตัวอย่าง    สี่เหลี่ยม  :   สี่มุมฉาก               ?  :  ? 
    ก.  ห้าเหลี่ยม      ห้ามุมฉาก  ข.  เจ็ดเหลี่ยม     เจ็ดมุมฉาก 
   ค.  หกเหลี่ยม      สี่มุมฉาก    ง.  สามเหลี่ยม     สองมุมฉาก 
แนวคิด     โจทย์กําหนดความสัมพันธ์ คือ มุมภายในของรูปเหลี่ยม  สี่เหลี่ยม สี่มุมฉาก มีมุมภายใน 360 องศา และ 
      สามเหลี่ยม สองมุมฉากก็มีมุมภายใน 360 องศา เช่นกัน       ตอบ  ง. 
 
รูปแบบที่ 19 อวัยวะของคน สัตว์ มักออกสอบ ดังน้ี 
   19.1 อวัยวะคน 
     19.1.1 อวัยวะภายนอกหรือภายใน อาทิ ภายนอก จมูก ตา ปาก ภายใน ปอด ตับ ไต 
     19.1.2 หน้าที่ของอวัยวะต่างๆ อาทิ หัวใจมีหน้าที่สบูฉีดโลหิตเหมือนกับคาร์บูเรเตอร์ทําหน้าทีสู่บฉีด 
        น้ํามัน 
ตัวอย่าง   กระดอง  :   เต่า               ?  :  ? 
   ก.  เคบิน     เรือ   ข.  ช่อฟ้า    อุโบสถ 
    ค.  เสาเข็ม     ฐานราก  ง.  บ้าน     หลงัคา 
แนวคิด     โจทย์กําหนดความสัมพันธ์ คือ ส่วนย่อยส่วนใหญ่ กระดองอยู่ภายนอกสุดของเต่า  เช่นเดียวกันช่อฟ้า 
    อยู่บนสุดของอุโบสถ และเปน็สว่นย่อย ส่วนใหญ่ ส่วน เคบิน หมายถึง ห้องนอนที่อยู่ในเรือ   ตอบ ข. 
 
รูปแบบที่ 20 บุคคล ข้อสอบมักออก ดังน้ี 
   20.1 หน้าที่และความรับผิดชอบ อาทิ  ผู้พิพากษา ตัดสนิ, ครู สั่งสอน,  หมอ รักษา 
   20.2 สถานที่ของบุคคล อาทิ ผูพิ้พากษา ศาล,  หมอ  โรงพยาบาล, นักเรียน  ห้องเรียน 
   20.3 บุคคลที่อํานวยประโยชนซ่ึ์งกันและกัน อาทิ  ลูกค้า พ่อค้า,  ลูกความ  ทนายความ 
   20.4 เคร่ืองมือ อุปกรณ์สําหรับทํางาน อาทิ ชาวนา ปุ๋ย,  นักหนังสือพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ดีด 
   20.5 สิ่งที่จําเป็นของมนุษย์ อาทิ น้ํามัน รถยนต์,  อาหาร มนุษย์ 
ตัวอย่าง   นายตรวจ  :  รถโดยสาร                ?  :  ? 
   ก.  นายชา่ง     โรงงาน  ข.  สถาปนิก      การออกแบบ 
   ค.  สมุห์บัญชี     ธนาคาร  ง.  ผู้อํานวยการ       สถานศึกษา 
แนวคิด    โจทย์กําหนดความสัมพันธ์ คือ บุคคลมีความสัมพันธ์กับสิ่งของหรือสถานที่ นายตรวจคอยตรวจต๋ัวโดยสาร 
   ในรถโดยสาร  เชน่เดียวกับ สมุห์บัญชี  คอยตรวจสอบบญัชีของธนาคารเม่ือสิ้นรอบบัญชี  ตอบ ค. 
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บทความยาว 
 

  บทความยาว ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  ลักษณะข้อสอบจะเปน็บทความมีความยาว
ประมาณ 1-2 หน้า แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ภายใน  1 หน้า บทความยาวมักจะออกข้อสอบถามเก่ียวกับเนื้อเร่ือง ดังนี้ 
  1.  จุดประสงค์ใจความสําคัญบทความ ผู้ทาํข้อสอบจะต้องทราบว่าผู้เขียนมีจุดประสงค์จะบอกอะไรกับเราใน
บทความ ใจความสําคัญมักจะอยู่ที่ต้นหรือท้ายบทความ 
  2.  รายละเอียดที่อยู่ในบทความ ผู้ทําข้อสอบควรพิจารณาว่าคําถามที่โจทย์ถามอยู่ย่อหน้าที่เทา่ไหร่เพ่ือ
ประหยัดเวลาในการทําข้อสอบ 
  3.  การต้ังชื่อเร่ืองบทความ ผู้ทาํข้อสอบจะต้องทราบใจความสาํคัญของบทความเสียก่อน  จึงจะสามารถต้ังชื่อ
เร่ืองให้สอดคล้องกับใจความสําคัญของบทความ เป็นคําถามที่ตอบยากที่สุด 
  4.  คําศัพท์ที่อยู่ในบทความ ผู้ทาํข้อสอบจะต้องพิจารณาข้อความที่อยู่หน้าและหลังคําศัพท์นัน้ เพ่ือจะได้ทราบ
บริบทว่า คําศัพท์ทีโ่จทย์จะถามหมายถึงอะไร 
 

ตัวอย่างข้อสอบบทความยาว 
  การกีฬาในยุคปัจจุบันกลายเปน็เคร่ืองมือเพ่ือการพนันกลายเปน็ธุรกิจ  เป็นเคร่ืองมือเพ่ือสอนคนให้รู้จักกลโกง 
การทุจริต  หักหลัง  เป็นการทรยศต่ออํานาจหนา้ที่การงาน  ขาดอุดมการณ์ทางด้านการกีฬาหวังแต่ประโยชนส์่วนตน
มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม  นักกีฬามักจะมีการทะเลาะวิวาท  ชกต่อยกันอยู่เสมอ มีการเตะถีบใช้อาวุธเข้าหํ้าห่ันฟันแทง
กันเหมือนกับมาทําสงคราม หรือโกรธแค้นทะเลาะวิวาทกันมากกว่าแข่งขันเป็นนักกีฬายอดเย่ียมที่มีความเห้ียนเย่ียงโจร
มากกว่าการเป็นสุภาพบุรุษนักกีฬา 
1.  บทความนีผู้้เขียนต้องการสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งใด 
    ก.  กลโกงของนักกีฬา     ข.  ผลของธุรกิจการกีฬา 
 ค.  การขาดอุดมการณ์ทางกีฬา   ง.  ความมีน้ําใจเปน็นักกีฬา 
 แนวคิด  จากบทความพิเคราะห์ได้วา่ เหตุเกิดจากปัจจุบนัการกีฬาเปน็เคร่ืองมือทางธุรกิจโดยเป็นเคร่ืองมือสอนให้ 
   คนทุจริต ผลก็คือ ทําให้นักกีฬามีการทะเลาะวิวาทมากกว่าการแข่งขันอย่างเป็นนักกีฬา   ตอบ ข. 
2.  คําว่า “สุภาพบุรุษนักกีฬา”  ในที่นี้ควรหมายถึงใคร 
 ก.  นักกีฬาดีเด่น      ข.  นักกีฬาตัวอย่าง 
 ค.  ลูกผู้ชาย        ง.  นักกีฬายอดเย่ียม 
 แนวคิด  จากบทความพิเคราะห์ได้วา่สุภาพบุรุษนักกีฬา นัน้หมายถึงลูกผู้ชายที่มีลักษณะเป็นนักกีฬา นัน่คือ มีน้ําใจ   
   เป็นนักกีฬา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย”  ไม่มุ่งเน้นเพียงแค่ผลแห่งการชนะคู่ต่อสู้เพียงอย่างเดียว ดังนัน้ สุภาพ 
   บุรุษนักกีฬา   ควรหมายถึง ลูกผู้ชายมีน้ําใจนักกีฬาซ่ึงตรงกับ “ลูกผู้ชาย” มากที่สุด     ตอบ ค. 
 

เรียงประโยค 
 

  เรียงประโยค  ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จะมีลักษณะเป็นตัวเลือก ก ข ค และ ง มาให้
แล้วโจทย์จะถามว่าข้อใดที่อยู่ลําดับที่ 3 ข้อใดอยู่ลําดับที่ 2 เป็นต้น  โดยปกติข้อความที่อยู่ลาํดับที่ 1 มักข้ึนต้นประโยค
ด้วยประธาน ข้อความลาํดับที่ 2 และ 3 มักเป็นคํากริยา คําขยาย ส่วนข้อความลําดับที่ 4 มักจะสรุปข้อความนัน้ 
 
  ข้อความที่อยู่ลําดับ 3 หรือ 4 ควรพิจารณาจากคํา ดังน้ี   
  1.  โดยเฉพาะ 
   2.  ได้แก่ เป็นการยกตัวอย่าง 
   3.  เพ่ือ, ส่วน, แต่ 
  4.  สําหรับ 
  5.  ดังนั้น, จึง, เพราะฉะนั้น 
  6.  รวมทั้ง, ตลอดจน 
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ตัวอย่างข้อสอบเรียงประโยค 
 

1.  ข้อความใดอยู่ลําดับที่ 2  
 ก.  มนุษย์โลกยังต้องอาศัยพลังงานของสายน้าํ สายลม แสงแดด ไฟ สัตว์เลี้ยง และแรงงานคน 
 ข.  เพ่ือให้งานต่างๆ สําเร็จลลุ่วง 
 ค.  สมัยก่อนการปฏิบัติอุตสาหกรรมในยุโรป 
 ง.  และมนุษย์ก็อยู่กับธรรมชาติด้วยความสนัติสุขโดยตลอด 
 แนวคิด   ลําดับที่ 1 - 2 - 3 - 4   คือ ค – ก – ข – ง พิเคราะห์ได้วา่ 
   ลําดับที่ 1 ค.  เนื่องจากว่าข้ึนต้นด้วยนามโดยเฉพาะเปน็นามทีข้ึ่นต้นด้วยช่วงเวลา + นาม 
   ลําดับที่ 2 ก.  เนื่องจาก ค. เป็นลําดับที่ 1  ลงทา้ยด้วยคําว่า “ยุโรป” เพาะฉะนั้นคําต่อไปจะต้องเป็น 
           คํานาม  จึงต้องเลือกตัวเลือก ก. เป็นลําดับที่ 2 
   ลําดับที่ 4 ง.  เนื่องจากพิจารณามีคําว่า “และ...โดยตลอด” จะเป็นคําที่อยู่ทา้ยประโยค 
   ลําดับที่ 3 ข.  เม่ือได้ลําดับที่ 1, 2 และ 4 แล้ว จึงเหลือตัวเลือกเดียวที่อยู่ลําดับที่ 3 แล้วนาํประโยค 
          ทั้งหมดนํามาพิเคราะห์อีกคร้ังว่าได้ใจความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่   ตอบ ค. 
2.  ข้อความใดอยู่ลําดับที่ 3 
 ก.  บัณฑิตกับพาลก็เช่นเดียวกันที่ตัวเราเองเป็นได้ด้วยกัน 
 ข.  ทุกคนใกล้กิเลสมากเพียงใดก็เป็นพาลมากเพียงนัน้ 
 ค.  เป็นพาลมีความดีน้อยเปน็บณัฑิตมีความดีมาก 
 ง.  ไกลกิเลสมากเพียงใดก็เป็นบณัฑิตมากเพียงนัน้ 
  แนวคิด  ลําดับที่ 1 – 2 – 3 – 4  คือ ก – ค – ข – ง พิเคราะห์ได้ว่า 
   ลําดับที่ 1 ก.  เนื่องจากข้ึนต้นด้วยนามส่วนตัวเลือก ข. และ ง. ก็ข้ึนต้นด้วยนามแต่ลงท้ายด้วยเพียงนั้น 
          จึงข้ึนต้นประโยคไม่ได้ 
   ลําดับที่ 2 ค.  เนื่องจากเป็นการขยายนามบัณฑติกับพาลต่อจากข้อ ก 
   ลําดับที่ 3 ข.  เนื่องจากประโยคจะต้องกล่าวถึงการใกล้กิเลสก่อนที่จะกล่าวถึงการไกลกิเลส 
   ลําดับที่ 4 ง.   กล่าวถึงการไกลกิเลสต่อจากตัวเลือก ข.     ตอบ ข. 
 

บทความส้ัน 
 

  บทความสั้น ข้อสอบภาคความความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จะมีลักษณะเขียนประโยคให้ความยาว 2 – 5 
บรรทัด  โดยให้ผู้ทําข้อสอบสรุปสาระสําคัญของประโยคแล้วตอบคําถามโจทก์  คําถามโจทก์มักถามว่า “ข้อความข้างต้น
สรุปได้อย่างไร”  หรือ “ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร” หรือ “ข้อความใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น” 
 

ตัวอย่างข้อสอบบทความส้ัน 
 

1.  การทํางานให้สาํเร็จข้ึนอยู่กับความสามารถ 2 อย่างเป็นสาํคัญ คือ สามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง และสามารถ 
  ในการประสานสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอีกอย่างหนึ่ง ทั้ง 2 ประการนี้ตอ้งทําควบคู่กันไป 
  สาระสําคัญของข้อความน้ีคือ อะไร 
 ก.  หลักในการทํางาน      ข.  ความรู้และความสามารถในการทํางาน 
 ค.  สิ่งที่ทําให้การทํางานประสบความสาํเร็จ ง.  คุณสมบัติที่จาํเป็นสําหรับผูท้ี่สามารถทํางานได้ 
  แนวคิด  เนื่องจากบทความกล่าวว่า การทํางานให้ประสบความสําเร็จข้ึนอยู่กับ 
   1.  ใช้วิชาความรู้ 
   2.  ใช้การประสานความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
   จึงสามารถสรุปบทความว่า องค์ประกอบที่ทําให้การทาํงานประสบความสําเร็จ   ตอบ ค. 
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2.  คําว่าดุริยางค์สมัยโบราณ หมายถึง เฉพาะเคร่ืองบรรเลงจําพวกตี เป่า เท่านั้นแต่ความหมายนี้ได้ขยายตัวแผ่กว้าง 
  ออกไปเช่นเดียวกับคําว่าดนตรี 
  ข้อความดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า 
 ก.  ดนตรีและดุริยางค์มีความหมายต่างกัน 
 ข.  ปัจจุบันดุริยางค์และดนตรีใช้ในความหมายใกล้เคียงกัน 
 ค.  ปัจจุบันทั้งดนตรีและดุริยางค์ต่างก็มีความหมายกว้างข้ึนกว่าเดิม 
 ง.  เดิมดุริยางค์และดนตรี มีความหมายคนละอย่าง ปัจจุบันมีความหมายเหมือนกัน 
 แนวคิด  เนื่องจากบทความกล่าวว่า ดุริยางค์ก็เช่นเดียวกับดนตรี โดยมีความหมายขยายตัวแผ่กว้างออกไป   
                 ตอบ ค. 
 

เติมคํา 
 
   เติมคํา ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ลักษณะข้อสอบจะเปน็ประโยคความยาวประมาณ 2 – 3 
บรรทัด แล้วให้ผู้ทําข้อสอบได้เติมช่องว่างที่เว้นไว้ ข้อสอบส่วนใหญ่จะเว้นไว้ให้เติม 2 ช่องว่าง  เม่ือผู้ทําข้อสอบเติมคําใน
ช่องว่างแลว้จะทาํให้ประโยคมีใจความที่ถูกต้องครบสมบูรณ์ตามหลักภาษาไทย ผู้ทาํข้อสอบควรพิจารณาทาํข้อสอบจาก
ช่องว่างที่ 1  แต่ถ้าเติมคําลงในช่องว่างที่ 1 ยังทําไม่ได้ ให้ผู้ทาํข้อสอบข้ามไปเติมช่องว่างที่ 2  โดยไม่จาํเป็นต้องเติมคําลง
ในช่องว่างที่ 1 ก่อนเสมอไป  ข้ึนอยู่กับองค์ความรู้ทางด้านภาษาไทยของแต่ละบุคคล 
 

ตัวอย่างข้อสอบเติมคํา 
 

1.  เธออย่ามัว...............อยู่เลย รีบช่วยกันทาํงานนี้ให้เสร็จเร็วๆ  จะได้พักผ่อน เพราะพรุ่งนีต้้อง............เบาะแส  คนร้าย 
     ในคดีนี้กันต่อ 
 ก.  โยกโย้,  ค้นหา      ข.  ยืดยาด,  เสาะหา 
  ค.  ยืดเย้ิอ,  สืบค้น      ง.  ยืดยาด,  สบืหา 
  แนวคิด  ยืดยาด  หมายถึง เสียเวลานาน ชักช้า เชน่ เขาทํางานยืดยาด เขาแต่งตัวยืดยาด เป็นต้น 
    ยืดเย้ือ  หมายถึง  ยาวนาน เชน่ คดีฆ่าคนตายคดีนี้ยืดเย้ือ 
    โยกโย้ หมายถึง อาการที่พดูหรือทําพิโยกพิเกน เช่น กว่าจะตกลงกันได้พูดโยกโย้อยู่นาน เป็นต้น  
   เสาะหา หมายถึง การค้น, สืบ, แสวง         ตอบ ข. 
2.  สมชายเปน็คนที่.................ในวิชาวิทยาศาสตร์  แต่สมศรี.............ในเร่ืองผู้ชายชอบเที่ยวกลางคืนทัง้สองคนนี้ชา่งตรง 
  ข้ามกันเสียจริงๆ 
  ก.  เชี่ยวชาญ,  เจนจัด     ข.  เจนจัด,  เจน 
 ค.  สันทัด,  จัดเจน      ง.  ถนัด,  จัดเจน 
 แนวคิด  เชี่ยวชาญ  หมายถึง สนัทัดจัดเจน, ช่ําช่อง, มีความชาํนชิํานาญมาก 
    สันทัด หมายถึง ถนัด, จัดเจน เช่น รูปร่างสนัทัด เขาไม่สันทดัในเร่ืองคํานวณ เป็นต้น 
   จัดเจน, เจนจัด  หมายถึง สนัทดั, ชํานาญ มีประสบการณ์มาก         ตอบ ก. 
 

ข้อบกพร่องภาษา 
 

   ข้อบกพร่องภาษา  ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  ลักษณะข้อสอบเก่ียวกับการใช้ภาได้
รัดกุม ข้อบกพร่องภาษามักออกสอบ ดังนี ้
  1.  พิจารณาข้อใดใช้ภาษาได้ถูกต้องรัดกุมตามหลักภาษา 
  2.  พิจารณาข้อใดที่ใช้ภาษาได้ไม่ถูกต้องรัดกุมตามหลักภาษา 
  3.  พิจารณาจากกลุ่มคําที่ขีดเสน้ใต้และมีตัวเลข 1, 2 หรือ 3  กํากับอยู่แล้วเลือกคําตอบตามทีโ่จทย์กําหนด 
มาให้ 
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ตัวอย่างข้อสอบข้อบกพร่องทางภาษา 
 

1.  พิจารณาข้อใดที่ใช้ภาษาได้ถูกต้องรัดกุมตามหลักภาษา 
 ข้อใดใช้ภาษาได้ถูกต้องรัดกุมตามหลักภาษา 
 ก.  แม้ค้าขายส้มตําไก่ย่างเปน็อาชีพที่มีรายได้ดไีม่ตกงาน 
 ข.  อาหารประเภทต้มยํามีรสชาติเผ็ดร้อนกลมกล่อมถูกปากคนไทย 
  ค.  แม้ฐานะของเราไม่ค่อยดี พ่อแม่ก็ส่งเสียให้ลูกทุกคนได้เรียนจนจบมหาวิทยาลัย 
  ง.  แม้ว่าชื่อเสียงของพ่อจะไม่เป็นทีป่ระจักษ์แก่สายตายผู้อ่ืน  แต่ฉันก็ภูมิใจในตัวท่าน 
 แนวคิด  พิเคราะห์ได้ว่า 
   ตัวเลือก ก.   ควรจะมีอะไรเชื่อมดังนี้ แม่ค้าขายส้มตําไก่ย่างเป็นอาชีพที่มีรายได้ดี  จึงทาํให้ไม่ตกงาน 
   ตัวเลือก ข.   “ตัดคําว่ากลมกล่อม” ควรเป็น อาหารประเภทต้มยํามีรสชาติเผ็ดร้อนถูกปากคนไทย  
    ตัวเลือก ง.   ตัดคําว่า “ชื่อเสียง” ควรเปน็คําว่า “ผลงาน” แม้วา่ผลงานของพ่อจะไม่เป็นที่ประจักษ์แก่สายตา 
       ผู้อ่ืนแต่ฉันก็ภูมิใจในตัวทา่น เพราะว่าชื่อเสียงไม่สามารถประจักษ์แก่สายตาได้  ตอบ ค. 
 
2.  พิจารณาข้อใดที่ใช้ภาษาได้ไม่ถูกต้องรัดกุมตามหลักภาษา 
  ข้อใดใช้ภาษาได้ไม่ถูกต้องรัดกุมตามหลักภาษา 
 ก.  ชีวิตประจําวันของชาวพุทธจะต้องเก่ียวข้องกับพระรัตนตรัยตลอดเวลา 
 ข.  เช่น ไหว้พระเม่ือออกจากบ้าน นาํพระมาร้อยคอ 
 ค.  พบพระสงฆ์ในสถานที่ต่างๆ ผ่านสถานที่สาํคัญทางพระพุทธศาสนา 
 ง.  ฟังปาฐกถา สนทนาธรรมกับผู้ใดผู้หนึ่ง เปน็ต้น 
 แนวคิด   ตัวเลือก ข. ตัดคําว่า “ร้อย” ควรเป็น “ห้อย” เช่น ไหว้พระเม่ือออกจากบ้าน นาํพระมาห้อยคอ   ตอบ ข. 
 
3.  พิจารณาจากกลุ่มคําที่ขีดเส้นใต้และมีตัวเลข 1, 2 หรือ 3  กํากับอยู่แล้วเลือกคําตอบตามที่โจทย์กําหนดมาให ้

  ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครพยายามจัดการแก้ไขปัญหา   
)1(
 ของกรุงเทพมหานครและต้องใช้เวลาอีก     

      
)2(
    ถึงจะแก้ปัญหาได้  โดยเฉพาะปัญหาจราจร ย่ิงเป็นปัญหาสําคัญที่ต้อง   

)3(
     ในการแก้ไข 

 แนวคิด   ตัวเลือก (1)  ใช้ภาษได้ไม่ถูกต้องรัดกุม คําว่า “ร้อยแปด” เป็นภาษาพูดไม่ใช่ภาษาเขียน  ควรเป็น  
   “มากมาย”  หรือ “ต่างๆ นานา” ตัวเลือก (2) (3) ใช้ภาษาได้ถูกต้องรัดกุม 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยแปด 

  นาน เร่งมอื 
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แนวข้อสอบ  ชุดที่  1 
 

เงื่อนไขสัญลักษณ์ 

A  =  B  >  (C + D)  <  5
E  >  6

F  

6G  > 3
H  ≥  E < I  =  5

J  

ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์ 
1. ข้อสรุปที่  1 I  >  A    ข้อสรุปที่  2  G  >  C 

ตอบ  ค. 
เปล่ียนเคร่ืองหมายสัญลักษณ์เป็น 

A  =  B  ≤  (C + D)  <  5
E   ≤  6

F  

6G  > 3
H  ≥  E  ≥  I  =  5

J  

ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์ 
ข้อสรุปที่  1 I  >  A  

  แนวคิด สายล่าง  I  ≤  E 

   สายบน 5
E   >  (C + D)  ≥  A 

                          5
E   >  A 

  เชื่อมระหว่าง  I  กับ  A  I  ≤  E  >  5
E   >  A 

  ดังนั้น เคร่ืองหมายขัดแย้ง ตอบ  ไม่แน่ 
ข้อสรุปที่  2  G  >  C 

  แนวคิด สายล่าง 6G  >  3
H   ≥  E 

    6G  >  E 

    G  >  6
E  

   สายบน 5
E   >  C + D   

    5
E   >  C + D  >  C 

    5
E   >  C 

  เชื่อมระหว่าง  G  กับ  C G  >  6
E   <  5

E  > C 

  ดังนั้น เคร่ืองหมายขัดแย้ง  ตอบ  ไม่แน่ 
2. ข้อสรุปที่  1 F  <  D    ข้อสรุปที่  2  H  ≠  B 

ตอบ  ง. 
ข้อสรุปที่  1 F  <  D 

  แนวคิด สายบน 6
F   ≥  5

E   >  C + D 
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    6
F   >  C + D 

    F  >  6 (C + D)  >  D 
   ข้อเท็จจริง F  >  D  ตอบ  เท็จ 

ข้อสรุปที่  2  H  ≠  B 

  แนวคิด สายล่าง 3
H  ≥   E 

    H  ≥   3E  

   สายบน 5
E   >  C + D  ≥  B 

    5
E   >  B 

    E  >  5B 
  เชื่อมระหว่าง  H  กับ  B H  ≥  3E  >  E  >  5B  >  B 
  ดังนั้น ข้อเท็จจริง H  >  B ตอบ  จริง 
3. ข้อสรุปที่  1 2H  =  3J   ข้อสรุปที่  2  3G  >  J 

ตอบ  ค. 
ข้อสรุปที่  1 2H  =  3J   

  แนวคิด สายล่าง 3
H  ≥   E  ≥  5

J     

    3
H  ≥  5

J  

   คูณไขว้ 5H  ≥  3J 
  นํา  2.5  หารตลอด 2H  ≥  1.2J 
    2H  ≥  1.2J  <  3J 
  ดังนั้น เคร่ืองหมายขัดแย้ง  ตอบ  ไม่แน่ 

ข้อสรุปที่  2  3G  >  J 

  แนวคิด สายล่าง 6G  >  3
H  ≥   E  ≥  I  =  5

J  

    6G  >  5
J  

    30G  >  J 
    3G  <  30G  >  J 
  ดังนั้น เคร่ืองหมายขัดแย้ง  ตอบ  ไม่แน่ 
4. ข้อสรุปที่  1 (C + D)  <  F   ข้อสรุปที่  2  (B + C + D)  <  (E + F) 

ตอบ  ก. 
ข้อสรุปที่  1 (C + D)  <  F  

  แนวคิด สายบน C + D  <  5
E   ≤  6

F  

    C + D  <  6
F  

    C + D  <  6
F   <  F 

  ดังนั้น ข้อเท็จจริง C + D  <  F ตอบ  จริง 
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ข้อสรุปที่  2  (B + C + D)  <  (E + F) 
  แนวคิด นํา  (C + D)  เปรียบเทียบกับ  E 
   และ  B  เปรียบเทียบกับ  F 
    (C + D)  เปรียบเทียบกับ  E 

   สายบน C + D  <  5
E    

    C + D  <  5
E   <  E 

   ข้อเท็จจริง C + D  <  E 
    B  เปรียบเทียบกับ  F 

   สายบน B  ≤  C + D  <  5
E   ≤  6

F   

    B  <  6
F  

    B  <  6
F   <  F 

   ข้อเท็จจริง B  <  F 
  นํา  C + D  เปรียบเทียบกับ  E  บวกกับ  B  เปรียบเทียบ  F 
  ดังนั้น  ข้อเท็จจริง  B + C + D  <  E + F ตอบ  จริง 
5. ข้อสรุปที่  1 E  <  J    ข้อสรุปที่  2  6C  <  5H 

ตอบ  ค. 
ข้อสรุปที่  1 E  <  J  

  แนวคิด สายล่าง E  ≥  J 

    E  ≥  5
J  

    E  >  5
J   <  J 

  ดังนั้น เคร่ืองหมายขัดแย้ง  ตอบ  ไม่แน่  
ข้อสรุปที่  2  6C  <  5H 

  แนวคิด สายบน C + D  <  5
E  

    C  <  C + D  <  5
E  

    C  <  5
E  

    5C   <  E 

   สายล่าง E  ≤  3
H  

    E  ≤  3
H   <  5H 

    E  <  5H 
   นํา  6C  เปรียบเทียบกับ  5H 
    5C  <  E  <  5H 
    6C  >  5C  <  5H 
  ดังนั้น เคร่ืองหมายขัดแย้ง  ตอบ  ไม่แน่ 
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(A + B)  ≤  2
C   =  D  <  2E 

H  ≥  5
G  >  2C ≥  3

I  >  K  =  3M 

ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์ 
6. ข้อสรุปที่  1 M  >  A   ข้อสรุปที่  2  G  >  B 

ตอบ  ง. 
ข้อสรุปที่  1 M  >  A   

  แนวคิด สายลา่ง 3M  <  3
I   ≤  2C 

    3M  <  2C 

    M  <  3
2 C  <  C 

   ข้อเท็จจริง M  <  C 

   สายบน 2
C   ≥  A + B 

    C  ≥  2(A + B) 
    C  ≥  2(A  + B)  >  A 
   ข้อเท็จจริง C  >  A 
   นํา  M  เปรียบเทียบ  A 
    M  <  C  >  A  
  ดังนั้น เคร่ืองหมายขัดแย้ง  ตอบ  ไม่แน ่

ข้อสรุปที่  2  G  >  B 

  แนวคิด สายลา่ง 5
G   >  2C 

    G  >  10C 
    G  >  10C  >  C 
   ข้อเท็จจริง G  >  C 

   สายบน 2
C   ≥  A + B 

    C  ≥  2(A + B)  >  B 
    C  >  B 
   นํา  G  เปรียบเทียบกับ  B 
    G  >  C  >  B 
  ดังนั้น ข้อเท็จจริง G  >  B ตอบ  จริง 
7. ข้อสรุปที่  1 5E  >  6G   ข้อสรุปที่  2  2B  >  I 

ตอบ  ค. 
ข้อสรุปที่  1 5E  >  6G 

  แนวคิด สายบน 2
C   <  2E 

    C  <  4E  <  5E 
   ข้อเท็จจริง C  <  5E 
    5E  >  C 
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   สายลา่ง 2C  <  5
G  

    C  <  10
G  

    C  <  10
G   <  G  <  6G 

   ข้อเท็จจริง C  <  G 
   นํา  5E  เปรียบเทียบกับ  6G 
    5E  >  C  <  G 
  ดังนั้น เคร่ืองหมายขัดแย้ง ตอบ  ไม่แน ่

ข้อสรุปที่  2  2B  >  I 

  แนวคิด สายบน A + B  ≤  2
C    

    2B  <  2(A + B)  ≤  C 
   ข้อเท็จจริง 2B  <  C 

   สายลา่ง 2C  ≥  3
I    

   ข้อเท็จจริง 6C  ≥  I 
   นํา  2B  เปรียบเทียบกับ  I 
    2B  <  C  <  6C  ≥  I 
  ดังนั้น เคร่ืองหมายขัดแย้ง ตอบ  ไม่แน ่
8. ข้อสรุปที่  1 3G  >  K   ข้อสรุปที่  2  3M  <  H 

ตอบ  ก. 
ข้อสรุปที่  1 3G  >  K  

  แนวคิด สายลา่ง 5
G   >  2C  ≥  3

I   >  K 

    5
G   >  K 

    G  >  5K  
  นํา  3  มาคูณทัง้  2  ข้าง 3G  >  15K  >  K 
  ดังนั้น ข้อเท็จจริง 3G  >  K ตอบ  จริง 

ข้อสรุปที่  2  3M  <  H 

  แนวคิด สายลา่ง H  ≥  5
G   >  2C  ≥  3

I   >  K  =  3M 

    H  >  3M 
  ดังนั้น ข้อเท็จจริง 3M  <  H ตอบ  จริง 
9. ข้อสรุปที่  1 G  <  K    ข้อสรุปที่  2  D  <  B 

ตอบ  ข. 
ข้อสรุปที่  1 G  <  K  

  แนวคิด สายลา่ง 5
G   >  2C  ≥  3

I   >  K 

    G  >  5
G   >  K 

  ดังนั้น ข้อเท็จจริง G  >  K ตอบ  เท็จ 
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ข้อสรุปที่  2  D  <  B 

  แนวคิด สายบน A + B  ≤  2
C   =  D 

    B  <  A + B  ≤  D 
     B  <  D 
  ดังนั้น ข้อเท็จจริง D  >  B  ตอบ  เท็จ   
10. ข้อสรุปที่  1 E  >  C    ข้อสรุปที่  2  G + H  >  A + B 

ตอบ  ง. 
ข้อสรุปที่  1 E  >  C   

  แนวคิด สายลา่ง 2
C   =  D  <  2E 

     2
C   <  2E 

    C  <  4E  >  E 
  ดังนั้น เคร่ืองหมายขัดแย้ง ตอบ  ไม่แน ่ 
ข้อสรุปที่  2 G + H  >  A + B 

  แนวคิด นํา  G  เปรียบเทียบ  A + B 

   สายลา่ง 5
G   >  2C 

    G  >  10C  >  C 
   ข้อเท็จจริง G  >  C 

    2
C   ≥  A + B 

    C  ≥  2(A + B)  >  A + B 
    C  >  A + B 
   นํา  G  มาเชื่อม  A + B 
    G  >  C  >  A + B 
    G + H  >  G  >  A + B 
  ดังนั้น ข้อเท็จจริง G + H  >  A + B ตอบ  จริง 

 

เงื่อนไขภาษา 
คําส่ัง ต้ังแต่ข้อ  11–15  ให้ผู้เข้าสอบอ่านเงื่อนไขทางภาษาตามที่กําหนดให้  แล้วตอบคําถามโดย 
  ตอบ ก. หากข้อสรุปทั้ง  2  เป็นจริง 
  ตอบ ข. หากข้อสรุปทั้ง  2  เป็นเท็จ 
  ตอบ  ค. หากข้อสรุปทั้ง  2  ไม่สามารถหาข้อสรุปได้แน่ชัด 
  ตอบ ง. หากข้อสรุปทั้ง  2  เป็นจริง  เป็นเท็จ  หรือหาข้อสรุปได้ไม่แน่ชัด  และข้อสรุปทั้งสองไม่ซํ้ากัน 
 
  ในการแข่งขันประกวดการทําอาหารคร้ังหนึ่ง  กําหนดให้ผู้เข้าสอบแข่งขันเลือกทําอาหาร  5  ชนิด  ได้แก่  ต้มยํา
กุ้ง  พะโล้  ก๋วยเต๋ียวไก่มะระ  ผัดซีอ้ิว  และข้าวผัด  โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น  5  คน  คือ  เอ  บี  ซี  ดี  และอี  
โดยแต่ละคนจะเลือกทําอาหารประกวดไม่ซํ้ากัน 

1. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะเป็นตัวแทนของจังหวัดต่างๆ  คือ  ปราจีนบุรี  ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา  ระยอง    
จันทบุรี 

  2. นาย ซี  จากจังหวัดจันทบุรี  ได้รับรางวัลที่  2 
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  3. ก๋วยเต๋ียวไก่มะระ  ได้รางวัลสูงกว่าผัดซีอ้ิว  และต้มยํากุ้ง  ตามลําดับ 
  4. นาย อี  จากจังหวัดชลบุรี  ได้รางวัลที่  3 
  5. มีผู้รับรางวัลทั้ง  3  รางวัล  และตัวแทนจากจังหวัดที่มีอักษรนําหน้า  ป  และ  ร  ไม่มีรางวัลกลับบ้าน 
  6. นาย ดี  ทําผิดกติกา  จึงถูกปรับคะแนนเป็นศูนย์ 
  7. ตัวแทนจากปราจีนบุรี  ไม่ได้รับรางวัลในการแข่งขันคร้ังนี้  แต่คะแนนสูสีกับคนที่ทําต้มยํากุ้ง 
  8. พะโล้  เป็นอาหารที่ได้  5  คะแนน 
11. ข้อสรุปที่  1  คนที่ได้รับรางวัลมี  เอ  ซี  และ  อี 

ข้อสรุปที่  2  บี  เป็นตัวแทนจากจังหวัดปราจีนบุรี 
ตอบ  ค.  (ข้อสรุปที่  1  ไม่แน ่ ข้อสรุปที่  2  ไม่แน่) 

12. ข้อสรุปที่  1  อี  ไม่ได้รับรางวัลเพราะทําคะแนนได้ต่ําสุด 
ข้อสรุปที่  2  ซี  ทําต้มยํากุ้งเข้าประกวด 
ตอบ  ข. (ข้อสรุปที่  1  เท็จ  ข้อสรุปที่  2  เท็จ) 

13. ข้อสรุปที่  1  ก๋วยเต๋ียวไก่มะระ  ได้คะแนนสูงสุด  ผู้ทาํเข้าประกวดเป็นตัวแทนจากจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ข้อสรุปที่  2 ข้าวผัดเป็นอาหารที่ไม่ได้รับคะแนนเลย 
ตอบ  ก. (ข้อสรุปที่  1  จริง  ข้อสรุปที่  2  จริง) 

14. ข้อสรุปที่  1 บี  ไม่ได้รางวัลในคร้ังนี ้
ข้อสรุปที่  2 ตัวแทนจากจังหวัดระยองทําข้าวผัดเข้าประกวด  
ตอบ  ง. (ข้อสรุปที่  1  ไม่แน ่ ข้อสรุปที่  2  จริง) 

15. ข้อสรุปที่  1 อันดับจากการประกวดคร้ังนี้เรียงได้ดังนี้  บี  ซี  อี  เอ  และดี 
ข้อสรุปที่  2 จังหวัดที่เข้าประกวดได้คะแนนเรียงลําดับดังนี้  ฉะเชิงเทรา  จันทบุรี  ชลบุรี  ปราจีนบุรี  และ 
                ระยอง 
ตอบ  ง. (ข้อสรุปที่  1  ไม่แน ่ ข้อสรุปที่  2  จริง) 
 
แนวคิด 

 1. พิจารณาตัวแปรที่เก่ียวข้องมี  รายชื่อคน,  ชนิดอาหาร,  จังหวัด  และได้รับรางวัล/คะแนน  แล้วทําตาราง  2  
มิติ 

 2. จากเงื่อนไขที่  2  นาย ซี  จากจังหวัดจันทบุรีได้รับรางวัลที่  2  เงื่อนไขที่  3  ก๋วยเต๋ียวไก่มะระได้รับรางวัลสูง
กว่าผัดซีอ้ิวและต้มยํากุ้งตามลําดับ  เงื่อนไขที่  4  นาย อี  จากจังหวัดชลบุรีได้รางวัลที่  3 

 
รายช่ือ ชนิดอาหาร จังหวัด ได้รับรางวัล / คะแนน 

 ก๋วยเต๋ียวไก่มะระ  1 
นายซี ผัดซีอ้ิว จันทบุรี 2 
นายอี ต้มยํากุ้ง ชลบุรี 3 

 
 3. จากเงื่อนไขที่  6  นาย ดี  ทาํผดิกติกา  จึงถูกปรับคะแนนเปน็ศูนย์ 
  เงื่อนไขที่ 8  พะโล้  เป็นอาหารที่ได้  5  คะแนน 
 

  รายช่ือ ชนิดอาหาร จังหวัด ได้รับรางวัล / คะแนน 
 ก๋วยเต๋ียวไก่มะระ  1 

นายซี ผัดซีอ้ิว จันทบุรี 2 
นายอี ต้มยํากุ้ง ชลบุรี 3 

 พะโล้  5  คะแนน 
นายดี   0  คะแนน 
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 4. จากตารางข้อ  3  ในช่องรายชื่อ  เหลือนายเอ  กับนายบี  ดังนั้น  ผู้ที่ได้รับรางวัลที่  1  อาจเป็นนายเอหรือนาย
บี  ก็ได้  และผู้ที่ได้คะแนน  5  คะแนน  อาจเป็นนายเอหรือนายบี  ช่องชนิดอาหารจะเหลือข้าวผัดเพียงชนิด
เดียว  ดังนั้น  นายดี  จึงต้องทําอาหาร  คือ  ข้าวผัด 

 
รายช่ือ ชนิดอาหาร จังหวัด ได้รับรางวัล / คะแนน 

นายเอ  หรือนายบี ก๋วยเต๋ียวไก่มะระ  1 
นายซี ผัดซีอ้ิว จันทบุรี 2 
นายอี ต้มยํากุ้ง ชลบุรี 3 

นายเอ  หรือนายบี พะโล ้  5  คะแนน 
นายดี ข้าวผัด  0  คะแนน 

 
 5. จากเงื่อนไขข้อ  5  มีผู้รับรางวัลทั้ง  3  รางวัล  และตัวแทนจากจังหวัดที่มีอักษรนําหน้า  ป  และ  ร  ไม่มี

รางวัลกลับบ้าน  เงื่อนไขข้อ  7  ตัวแทนจากปราจีนบุรีไม่ได้รับรางวัลในการแข่งขันคร้ังนี้  แต่คะแนนสูสีกับคน
ที่ทําต้มยํากุ้ง  ดังนั้น  ในช่องจังหวัด  จังหวัดปราจีนบุรีทําอาหารคือ  พะโล้  และทําให้จังหวัดระยองทําอาหาร  
คือ  ข้าวผัด  จึงเหลือจังหวัดฉะเชิงเทรา  เพียงจังหวัดเดียวที่ได้รับรางวัลที่  1 

 
รายช่ือ ชนิดอาหาร จังหวัด ได้รับรางวัล / คะแนน 

นายเอ  หรือนายบ ี ก๋วยเต๋ียวไก่มะระ ฉะเชิงเทรา 1 
นายซี ผัดซีอ้ิว จันทบุรี 2 
นายอี ต้มยํากุ้ง ชลบุรี 3 

นายเอ  หรือนายบ ี พะโล ้ ปราจีนบุรี 5  คะแนน 
นายดี ข้าวผัด ระยอง 0  คะแนน 

 
 

อนุกรม 
16. 1     3     5     7     16     31     59     .......... 

ก.  9  ข.  81   ค.  95   ง.  113 
ตอบ  ง. 
แนวคิด 1 3 5 7 16 31 59 ...113 

  4  พจน์  รวมกัน  พจน์ที่  5 16 = 1 + 3 + 5 + 7 
     พจน์ที่  6 31 = 3 + 5 + 7 + 16 
     พจน์ที่  7 59 = 5 + 7 + 16 + 31 
     พจน์ที่  8 113 = 7 + 16 + 31 + 59 
17. 18     36     57     76     100     .......... 

ก.  105  ข.  110   ค.  115   ง.  120 
ตอบ  ง. 

 แนวคิด  18 36   57    76     100         …120 
    
 
  (18 × 1)      (18 × 2)      (19 × 3)    (19 × 4)    (20 × 5)      (20 × 6) 

           18              19                  20 
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18. 5
2      1     10

16      5
11      .......... 

ก.  5
14   ข.  5

13    ค.  13
5    ง.  14

5  

ตอบ  ก. 

แนวคิด 5
2  1 10

16  5
11  ….. 

  พจน์ที่  2  คือ  1  ให้แปลงในรูปเศษส่วนเปน็  5
5  

    5
2  5

5  10
16  5

11  ….. 

  พจน์ที่  3  คือ  10
16   ให้แปลงในรูปเศษส่วนอย่างตํ่า  คือ  5

8  

    5
2  5

5  5
8  5

11  ….. 

  เศษ   2  5 8 11     …..14 
  ระยะห่าง      3       3        3         3 
  ส่วน  คือ  5 

  ดังนั้น  5
2  5

5  5
8  5

11  ….. 5
14  

19. 4     36     8     118     14     256     18     338     24     .......... 
ก.  432  ข.  476   ค.  493   ง.  512 
ตอบ  ข. 

 แนวคิด 4       36         8        118        14        256        18        338        24   ........476 

 ระยะห่าง                     82 138 82  138 
20. 1     11     18     55     96     156     .......... 

ก.  221  ข.  235   ค.  241   ง.  256 
ตอบ  ค. 

 แนวคิด             1             11             28             55             96            156            ...241 
 ระยะห่าง 10 17 27  41  60    85 
 ระยะห่าง         7               10 14   19   25 
 ระยะห่าง  3 4  5  6 
21. 13     9     3     15     25     5     17     49     7     19     81     9     21     .......... 

ก.  11  ข.  111   ค.  121   ง.  122 
ตอบ  ค. 
แนวคิด    13      9      3      15      25      5      17      49      7      19     81    9    21.....121.....        

  

                          32                       52     72       92          112 
22. 3     9     12     21     33     .......... 

ก.  42  ข.  45   ค.  52   ง.  54 
ตอบ  ง. 
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แนวคิด 3 9 12 21 33 .....54..... 
ระยะห่าง           6         3        9       12          21 

 

                                           (6+3)     (3+9)     (9+12) 
23. 12     13      16     14     15     36     16     17     .......... 

ก.  46  ข.  64   ค.  48   ง.  84 
ตอบ  ข. 
แนวคิด 12 13 16 14 15 36 16 17 .....64..... 

  
 
      42       62          82 
24. 3     14     7     45     15     124     31     .......... 

ก.  120  ข.  140   ค.  160   ง.  315 
ตอบ  ง.            X2         X2                X2 
 

   4  8  16  32 
 

 แนวคิด 3 14 7 45 15 124 31.......315.........63 
 
  
     (7×2)        (15×3)              (31×4)           (63×5) 

25. 3
1      3

5      15
9      27

25      .......... 

ก.  39
53           ข.  81

53    ค.  39
45    ง.  81

45  

ตอบ  ก. 

แนวคิด 3
1                3

5                15
9                27

25                ……. 

  (1+3)+1 (5+3)+1 (9+15)+1         (25+27)+1 
 

 เศษ 3
1   3

5  15
9  27

25  .....53..... 

 ส่วน 3
1   3

5  15
9  27

25  .....39..... 

 

    3×1 3×5 3×9 3×13 
 

คณิตศาสตร์ทั่วไป 
26. ปลูกต้นไม้ในที่ดนิรูปสามเหลี่ยมหน้าจ่ัว  โดยปลูกเรียงกันเปน็แถวขนานไปกับฐานของที่ดนิ  แถวแรกปลูก  1  ต้น  

แถวต่อไปปลูกเพ่ิมข้ึนแถวละ  1  ต้น  ถ้าแถวสุดทา้ยปลูกได้  50  ต้น  อยากทราบว่า  ปลูกต้นไม้ได้ทั้งหมดก่ีต้น 
ก.  1275  ข.  1257  ค.  1752  ง.  1525 
ตอบ  ก. 
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แนวคิด แถวที่  1 ปลูกต้นไม้จํานวน  1  ต้น 
  แถวที่  2 ปลูกต้นไม้จํานวน  2  ต้น 
  ” 
  ” 
  แถวที่  50 ปลูกต้นไม้จํานวน  50  ต้น 

 สูตร การบวกเลขจํานวนเรียงกันเร่ิมต้นจาก  1 = 2
ปลาย)ปลายตน้( ×+  

    = 2
50)501( ×+  

    = 2
)5051( ×  

    = 1,275  ต้น 
27. ผ้าห่ม  1  ผืน  แลกผา้เช็ดตัวได้  3  ผืน  ผ้าเช็ดตัว  15  ผืน  แลกผ้าเช็ดหนา้ได้  45  ผนื  ต้องใช้ผ้าเช็ดหนา้ก่ีผนื 

จึงจะแลกผา้ห่มได้  1  ผนื 
ก.  9  ข.  10   ค.  11   ง.  12 
ตอบ  ก. 
แนวคิด  ผ้าห่ม    :   ผ้าเช็ดตัว 

   1 : 3 
              ผ้าเช็ดตัว : ผ้าเช็ดหนา้ 
                  15 :          45 
   ปรับอัตราส่วน   ผา้ห่ม  :  ผ้าเช็ดตัว  เป็น  5  เทา่  เพ่ือให้ได้ผ้าเช็ดตัว  15  ผนื 
    ผ้าห่ม : ผ้าเช็ดตัว 
    5 : 15 
    (1 × 5) : (3 × 5) 
    ผ้าห่ม : ผ้าเช็ดตัว : ผ้าเช็ดหนา้ 
    5 : 15 : 45 
 ดังนั้น  ผ้าห่ม  1  ผืน  จะต้องใช้ผา้เช็ดหน้า  9  ผืน 
28. 5 * 4  =  41  และ  7 * 6  =  85  แล้ว  11 * 9  =  ? 

ก.  182  ข.  192   ค.  198   ง.  199 
ตอบ  ง. 
แนวคิด โอเปอร์เรชั่น  คือ  (หน้า  ×  หลัง  ×  2) + 1   

   5 * 4 = 41 (5 × 4 × 2) + 1 
   7 * 6 = 85 (7 × 6 × 2) + 1 
   11 * 9 = 199 (11 × 9 × 2) + 1 
29. X  =  7Y  และ  Z  =  4X  จงหาค่าของ  X + Y + 2Z 

ก.  61Y  ข.  62Y   ค.  63Y   ง.  64Y 
ตอบ  ง. 

 แนวคิด  X = 7Y 
    Z = 4X 
    2Z = 8X 
    2Z = 8(7Y) 
    2Z = 56Y 
   X + Y + 2Z  = 7Y + Y + 56Y 
     = 64Y 
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30. 1 * 5  =  25  และ  3 * 4  =  24  แล้ว  4 * 5  =  ? 
ก.  39  ข.  40   ค.  41   ง.  42 
ตอบ  ข. 
แนวคิด โอเปอร์เรชั่น  คือ  (หน้า2 + หลัง2)  – 1  

   1 * 5 = 25  (12 + 52) – 1  
   3 * 4 = 24  (32 + 42) – 1  
   4 * 5 = 40  (42 + 52) – 1  
 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 
    ตารางแสดงจํานวนผู้มาจดทะเบียนการค้าตามจังหวัดต่างๆ หน่วย : คน 
 

พ.ศ. 
จังหวัด 

2551 2552 2553 2554 รวม 

กทม. 
ปราจีนบุรี 
ระยอง 
จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรา 

8,756 
18,326 
13,016 
12,471 
17,815 

11,399 
20,710 
13,273 
14,123 

? 

12,846 
? 

14,383 
15,524 

? 

13,275 
? 
? 

17,116 
21,476 

46,276 
84,681 
56,459 
59,234 
79,179 

รวม 70,383 78,951 85,784 90,711 325,829 
 

31. ส่วนต่างของผู้มาจดทะเบียนการค้าของจังหวัดจันทบุรี  ปี พ.ศ. 2552  กับจังหวัดปราจีนบุรี  พ.ศ. 2553  ประมาณ
เท่าไร 
ก.  7,000  ข.  7,500  ค.  8,400  ง.  9,500 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผู้มาจดทะเบียนการค้า  ปี  พ.ศ.  2552 

    = 78,951 – 11,399 – 20,710 – 13,273 – 14,123 
    = 19,446  คน 
   จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผู้มาจดทะเบียนการค้า  ปี  พ.ศ.  2553 
    = 79,179 – 17,815 – 19,446 – 21,476 
    = 20,442  คน 
   จังหวัดปราจีนบุรี  ผู้มาจดทะเบยีนการค้า  ปี  พ.ศ.  2553 
    = 85,784 – 12,846 – 14,383 – 15,524 – 20,442 
    = 22,589  คน 
   ส่วนต่าง  จ.ปราจีนบุรี  ปี  พ.ศ.  2552  กับ  จ.ปราจีนบุรี  ปี  พ.ศ.  2553 
    = จ.ปราจีนบุรี  ปี พ.ศ.  2553  –  จ.จันทบุรี  ปี  พ.ศ.  2552 
    = 22,589 – 14,123  คน 
    = 8,466  คน 
32. จํานวนผู้ลงทะเบยีนการค้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ปี พ.ศ. 2553  คิดเป็นร้อยละเท่าไรของยอดรวมผู้มาลงทะเบียน

การค้า 
ก.  1  ข.  3   ค.  6   ง.  10 
ตอบ  ค. 
แนวคิด จ.ฉะเชิงเทรา  ผู้ลงทะเบียนการค้า  ปี  พ.ศ.  2553       = 20,442  คน 
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การคา้าลงทะเบียนยอดรวมผูม้

1002553.ศ.พปีฉะเชิงเทรา.จ ×
 =    829,325

100442,20 ×  

        =    6.27% 
33. จํานวนผู้ลงทะเบยีนการค้าในจังหวัดระยอง  ปี พ.ศ. 2551  ต่างจากปี พ.ศ. 2554  ประมาณเท่าไร 

ก.  2,000  ข.  2,500  ค.  2,800  ง.  3,100 
ตอบ  ค. 
แนวคิด     จ.ระยอง  ผู้มาลงทะเบียนการค้า  ปี พ.ศ. 2554 = 56,459 – 13,016 – 13,273 – 14,383 

       = 15,787  คน 
  จ.ระยอง  ผู้มาลงทะเบียนการค้า  ปี พ.ศ.  2551  ต่างจากปี  พ.ศ.  2554 
       = พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2551 
       = 15,787 – 13,016  คน 
       = 2,771  คน 
34. จํานวนผู้มาลงทะเบียนการค้าจังหวัดปราจีนบุรี  ปี พ.ศ. 2553  รวมกับปี พ.ศ. 2554  ประมาณเท่าไร 

ก.  38,000  ข.  45,000  ค.  50,000  ง.  55,000 
ตอบ  ข. 
แนวคิด จ.ปราจีนบุรี  ผู้มาลงทะเบียนการค้า  ปี พ.ศ.  2553 =    22,589  คน 

  จ.ปราจีนบุรี  ผู้มาลงทะเบียนการค้า  ปี พ.ศ.  2554 = 84,681 – 18,326 – 20,710 – 22,589 
       = 23,056  คน 
  จ.ปราจีนบุรี  ปี พ.ศ.  2553  รวมกับปี  พ.ศ.  2554 = 22,589 + 23,056  คน 
       = 45,645  คน 
35. จํานวนผู้มาลงทะเบียนการค้าของกรุงเทพฯ  รวมกับจังหวัดปราจีนบุรี  ในปี พ.ศ. 2554  มีจํานวนเท่าไร 

ก.  28,000  ข.  31,000  ค.  36,000  ง.  40,000 
ตอบ  ค. 
แนวคิด     กรุงเทพฯ  ผู้มาลงทะเบียนการค้า  ปี  พ.ศ.  2554 =   13,275  คน 

  จ.ปราจีนบุรี  ปี  พ.ศ.  2554   = 84,681 – 18,326 – 20,710 –  
                                                                                               22,589 
       = 23,056  คน 
  ยอดรวมกรุงเทพฯ  กับ  จ.ปราจีนบุรี  ใน ปี  พ.ศ.  2554 
       = 13,275 + 23,056 
       = 36,331  คน 

 
อุปมาอุปไมย 

36. เนินเขา  :  ภูเขา      : :       ?  :  ? 
ก.  บ้าน  :  คฤหาสน์    ข.  เจดีย์  :  โบสถ์ 
ค.  หนองน้ํา  :  ป่าไม้    ง.  สนามกีฬา  :  กรุงโรม 
ตอบ  ก.  แนวคิด เนินเขาเป็นสว่นย่อยของภูเขาและเป็นสิ่งที่เหมือนกัน  ส่วนบา้นเป็นสว่นย่อยของคฤหาสน์
และบา้นเปน็สิ่งที่เหมือนกับคฤหาสน ์

37. มหาสมุทร  :  ทะเล   : :   แม่น้ํา  :  ? 
ก.  น้ําตก  ข.  ลําธาร  ค.  สนามเด็กเล่น  ง.  สนามกีฬา 
ตอบ  ข.  แนวคิด มหาสมุทรใหญ่กว่าทะเลและเปน็สิ่งที่เหมือนกัน  ส่วนแม่น้าํมีขนาดใหญ่กว่าลาํธารและเป็น
สิ่งที่เหมือนกับลําธาร 
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38. เงา  :  วัตถุทึบ  : :   ภาพยนตร์  :  ? 
ก.  ภาพ  ข.  แผ่นฟิล์ม  ค.  กระจก  ง.  แสงไฟ 
ตอบ  ข.  แนวคิด วัตถุทึบเม่ือมีแสงส่องผา่นจะเกิดเงา  ส่วนแผ่นฟิล์มเม่ือมีแสงสอ่งผ่านจะเกิดเป็นภาพยนตร์ 

39. ฟ้าแลบ  :  ฟ้าร้อง : : หลอดไฟ  :  ? 
ก.  ฟ้าผ่า  ข.  เคร่ืองเสียง  ค.  ตะเกียง  ง.  สตาร์ทเตอร์ 
ตอบ  ข.  แนวคิด ฟ้าแลบเกิดแสง  ฟ้าร้องเกิดเสียง  ส่วนหลอดไฟเกิดแสง  เคร่ืองเสียงเกิดเสียง 

40. หนังกําพร้า  :  เปลือก    : : ?  :  ? 
ก.  ผิว  :  ผล ข.  สัตว์  :  พืช  ค.  หยาบ  :  หุ้น  ง.  ใน  :  นอก 
ตอบ  ข.  แนวคิด หนังกําพร้าเปน็ผิวหนังชั้นนอกสุดของสัตว์  ส่วนเปลือกเป็นผิวชั้นนอกสุดของพืช 

41. ลอยกระทง  :  เดือนสิบสอง   : :      ?  :  ? 
ก.  อาสาฬหบูชา  :  เดือนเจ็ด   ข.  มาฆบูชา  :  เดือนสอง 
ค.  วิสาขบูชา  :  เดือนเจ็ด   ง.  วันจักรี  :  เดือนสาม 
ตอบ  ก.  แนวคิด วันลอยกระทง  ตรงกับ  วันข้ึน  15  คํ่า  เดือน  12   ส่วนวันอาสาฬหบูชา  ตรงกับวันข้ึน  
15  คํ่า  เดือน  8 

42. อุ่น  :  ร้อน    : : ?  :  ? 
ก.  ไข่เจียว  :  ไข่ต้ม    ข.  ฉลาด  :  อัจฉริยะ 
ค.  บ้า  :  โรคจิต    ง.  ภูมิอากาศ  :  ร้อน 
ตอบ  ข.  แนวคิด การอุ่นสิ่งของแล้วจะไปสู่ระดับที่ร้อนข้ึน  ส่วนระดับจาก  “ฉลาด”  เม่ือฉลาดมากๆ  จะก้าว
ไปสู ่อัจฉริยะ 

43. อุดมศึกษา  :  ประถมศึกษา : :      ?  :  ? 
ก.  อธิบดี  :  กรม    ข.  จังหวัด  :  หมู่บ้าน 
ค.  กระทรวง  :  กอง    ง.  กํานัน  :  ผู้ใหญ่บ้าน 
ตอบ  ค.  แนวคิด อุดมศึกษา                มัธยมศึกษา                ประถมศึกษา 

                กระทรวง                กรม                 กอง 
44. ขนมจีน  :  ข้าวข้าว   : : ?  :  ? 

ก.  เต้าหู้  :  ข้าวโพด    ข.  เต้าหู้  :  ถ่ัวลิสง 
ค.  วุ้นเส้น  :  ถ่ัวเขียว    ง.  วุ้นเส้น  :  ถ่ัวเหลือง 
ตอบ  ค.  แนวคิด ขนมจีนทาํมาจากข้าวจ้าว  ส่วนวุ้นเส้น  ทาํมาจากถ่ัวเขียว 

45. ไทย  :  มาเลเซีย : : ?  :  ? 
ก.  รัสเซีย  :  เยอรมัน    ข.  ฝร่ังเศส  :  สหรัฐอเมริกา 
ค.  อังกฤษ  :  สหรัฐอเมริกา   ง.  เยอรมัน  :  เนเธอร์แลนด์ 
ตอบ  ง.  แนวคิด ประเทศไทยและมาเลเซีย  อยู่ในทวีปเอเชียและอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนเหมือนกัน     
ส่วนประเทศเยอรมันและเนเธอร์แลนด์  อยู่ในทวีปยุโรปและเปน็ประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรปเหมือนกัน 
 

เรียงประโยค 
46. ข้อความใดอยู่ในลําดับที่  4 

ก.  ซ่ึงอยู่ภายใต้การบริการจัดการของภาครัฐ 
ข.  มีส่วนร่วมในการพิจารณาและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ 
ค.  คนต้องดํารงชีวิตอยู่ในสังคม 
ง.  โดยรัฐจะต้องสนับสนนุให้การมีสิทธิและเสรีภาพในการดํารงชีวิต 
ตอบ  ข. แนวคิด  ค(1) ก(2) ง(3) ข(4) 
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47. ข้อความใดอยู่ในลําดับที่  3 
ก.  ทยอยข้ึนสูงข้ึนเป็นเงาตามตัว 
ข.  ส่งผลให้ราคาสนิค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ 
ค.  ในปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจมีความผันผวนและซับซ้อน 
ง.  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของราคาน้าํมันและทอง  ที่เพ่ิมสูงข้ึน 
ตอบ  ข. แนวคิด ค(1) ง(2) ข(3) ก(4) 

48. ข้อความใดอยู่ในลําดับที่  4 
ก.  และให้ลูกจ้างออกจากงานทันท ี   
ข.  การบอกเลิกสัญญาจ้างตามหลักกฎหมาย 
ค.  จนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกําหนดที่บอกดังกลา่ว 
ง.  นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตามจํานวนที่ต้องจ่าย 
ตอบ  ก. แนวคิด ข(1) ง(2) ค(3) ก(4) 

49. ข้อความใดอยู่ในลําดับที่  2 
ก.  เดิมเรียกก๊าซธรรมชาติอัด 
ข.  ในต่างประเทศ  โดยเฉพาะประเทศที่มีแหล่งก๊าซของตนเอง 
ค.  ต่อมาเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เป็นก๊าซธรรมชาติสําหรับยานพาหนะ  หรือ  NGV 
ง.  เม่ือแยกก๊าซอ่ืนๆ  ออกไปจะนําส่วนที่มีปริมาณก๊าซมีเทน  ส่วนนี้มาใช้เปน็เชื้อเพลิงสาํหรับรถยนต์ 
ตอบ  ง. แนวคิด ข(1) ง(2) ก(3) ค(4) 

50. ข้อความใดอยู่ในลําดับที่  1 
ก.  ส่วนประเมินเปน็การกะเพียงเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืน 
ข.  แต่ประมาณเป็นการกะเพียงเพ่ือต้องการรู้ค่า 
ค.  เช่นประโยชน์ในการซ้ือขายหรือประโยชน์ในการจัดงานคร้ังต่อไป 
ง.  ทั้งประมาณและประเมิน  หมายถึง  การกะให้ใกล้เคียงจํานวนที่ควรจะเปน็ 
ตอบ  ง. แนวคิด ง(1) ข(2) ก(3) ค(4) 

 
เติมคํา 

51. ในช่วงที่มีน้ําตาลขาดแคลน  คนส่วนใหญ่จาํเป็นต้อง รสหวานจากน้ําตาล 
ก.  ใช้  ข.  พ่ึง   ค.  กักตุน  ง.  บริโภค 
ตอบ  ง.  แนวคิด บริโภค  หมายถึง  การกินเฉพาะอาหารที่ทําให้ล่วงลําคอไปสู่กระเพาะ  จึงทาํให้ทราบว่า
น้ําตาลมีรสหวาน 

52. การคิดที่เรียกว่า  เขาคิดว่าเขาคนนั้นต้องคิดถึงสิ่งที่อยู่ในข้อจํากัดและคิดถึง ที่สําคัญเพียงจุดเดียว 
ก.  หลักการ     ข.  ผลลัพธ์  
ค.  จุดประสงค์    ง.  สถานการณ์ 
ตอบ  ค.  แนวคิด จุดประสงค์  หมายถึง  ผลประสงค์ที่ให้บรรลุ  โดยสงัเกตคําว่า  เพียงจุดเดียว  ดังนัน้       
จึงต้องใช้คําว่าจุดประสงค์ 

53. คู่กรณีพร้อมใจกันต้ังอนุญาโตตุลาการ ชําระตัดสินในข้อพิพาท 
ก.  สําหรับ  ข.  จะได้   ค.  ซ่ึง   ง.  เพ่ือ 
ตอบ  ง.  แนวคิด การต้ังอนุญาโตตุลาการ  ต้องมีวัตถุประสงค์  เพ่ือทําอะไรสักอย่าง  แต่ในข้อความนี้  เพ่ือ
ชําระตัดสินในข้อพิพาท 

54. ข้าวโพดหวานที่สุกแล้วจะมีสารออกฤทธ์ิ  พิษในร่างกายมีปริมาณที่มากข้ึน  
ก.  อย่างชัดเจน ข.  อย่างเด่นชัด  ค.  อย่างแน่นอน  ง.  อย่างครอบคลุม 
ตอบ  ก.  แนวคิด อย่างชัดเจน หมายถึง  มีการพิสูจน์ทดลองอย่างชัดเจน  แนน่อน    ส่วนอย่างเด่นชัด  
หมายถึง  มีการพิสูจนท์ดลองและมีผลลัพธ์ปรากฏให้เห็นภาพ 
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55. ในรายที่เกิดภาวะโลหิตจาง  หรือเกิดข้ึนก็มักจะมีอาการอ่อนเพลีย  หน้ามืด  วิงเวียนศีรษะ   
ก.  ฉับพลัน  ข.  ทันที   ค.  ทันใด  ง.  อย่างรวดเร็ว 
ตอบ  ก.  แนวคิด ฉับพลัน  หมายถึง  ทันทีทันใด  ทันทีทนัควัน  เปน็อาการที่เกิดข้ึนอย่างกะทนัหัน 
 

บทความส้ัน 
56. “ข้าวเป็นแหลง่อาหารทีส่ําคัญให้พลังงาน  ควรเลือกกินข้าวที่ขัดสแีต่น้อย  เช่น  ข้าวกล้อง  หรือข้าวซ้อมมือ  เพราะให้

คุณค่าทางใยอาหารมากกว่า”  ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น   
ก.  ข้าวที่ไม่ได้ขัดสีเรียกว่าข้าวกล้อง  ข.  ผู้ที่กินข้าวขัดสีจะไม่ได้สารอาหารครบ 
ค.  การขัดสีข้าวทําให้คุณค่าทางอาหารลดลง ง.  ใยอาหารพบในข้าวซ้อมมือหรือข้าวกล้องเท่านั้น 
ตอบ  ค. 
แนวคิด จากบทความพอสรุปได้ว่า  ข้าวควรเลือกกินที่ขัดสีแต่น้อย  เพราะให้คุณค่าทางใยอาหารมากกว่า  ดังนั้น   
  ข้อความที่สอดคล้อง  คือ  การขัดสีข้าวทําให้คุณค่าอาหารลดลง 

57. “ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินทีไ่ด้มาโดยชอบด้วยกฎหมายให้อยู่อาศัยได้ตามสิทธิทุกประการ  ส่วนผู้ที่ได้เอกสารสิทธิ
ที่ดินมาโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะต้องถูกเพิกถอน”  สาระสําคัญของข้อความข้างต้น  จัดอยู่ในเร่ืองใด 
ก.  ความสําคัญของเอกสารที่ดิน  ข.  สิทธิในการครอบครองที่ดิน 
ค.  การเพิกถอนที่ดินตามกฎหมาย  ง.  ความสมบูรณ์ของสิทธิในการครอบครองที่ดิน 
ตอบ  ง. 
แนวคิด จากบทความพอสรุปได้ว่า  ความสมบูรณ์ของสิทธิในการครอบครองที่ดิน  ถ้าได้ทีดิ่นโดยชอบด้วย 
  กฎหมายก็มีสิทธิอยู่อาศัย  แต่ถ้าได้ที่ดนิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ต้องถูกเพิกถอน 

58. “รังสีอัลตราไวโอเลต  เปน็อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนพ้ืนโลกโดยเฉพาะคน  เพราะจะทาํให้ตามร่างกายคนเกิดการ
เปลี่ยนแปลง  เชน่  ดวงตา  เพราะจะทาํให้ตาฝา้จนกลายเปน็ต้อ  ผิวหนังเห่ียวย่น  แก่ไว  และทําให้เกิดมะเร็ง
ผิวหนัง”  ข้อความนี้ไม่ได้กลา่วถึงเร่ืองใด 
ก.  ผลกระทบจากรังสีอัลตราไวโอเลต  ข.  สาเหตุการเกิดต้อ  และโรคมะเร็งผิวหนัง 
ค.  ข้อเสียของรังสีอัลตราไวโอเลตต่อสิ่งมีชีวติ ง.  ระดับความรุนแรงของโรคทีเ่กิดจากรังสีอัลตราไวโอเลต 
ตอบ  ง. 
แนวคิด บทความทีไ่ม่ได้กล่าวถึง  คือ  ระดับความรุนแรงของโรคที่เกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลต  อาการตาฝ้า 
 จนกลายเปน็ต้อ  ผิวหนงัเห่ียวย่น  แก่ไว  มะเร็งผิวหนงั  ไม่ใช่ระดับความรุนแรงของโรคที่เกิดจาก 
 รังสีอัลตราไวโอเลต 

59. “ภูมิปัญญาชาวบา้นเป็นพ้ืนความรู้ความสามารถของชาวบา้นซ่ึงเป็นคนธรรมดาสามัญในท้องถ่ินที่คิดประดิษฐ์หรือ
สร้างสรรค์สิ่งใดสิง่หนึ่งแล้วมีการสั่งสมแล้วพัฒนาให้ดีข้ึนตกทอดสืบต่อกันมาตามลาํดับ”  ภูมิปญัญาชาวบา้น
หมายถึงข้อใด 
ก.  การพัฒนาองค์กรความรู้   ข.  องค์ความรู้ในท้องถ่ิน 
ค.  การคิดค้นสิ่งประดิษฐ ์   ค.  การถ่ายทอดประสบการณ์ 
ตอบ  ค. 
แนวคิด จากบทความพอสรุปได้ว่า  ภูมิปญัญาชาวบ้านเปน็การคิดประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์สิ่งใดสิ่งหนึ่งแลว้มีการ 
 พัฒนาให้ดีข้ึน  ดังนัน้  ภูมิปัญญาชาวบา้น  หมายถึง  การคิดค้นสิ่งประดิษฐ ์

60. “คอเลสเตอรอลมีในอาหารที่มาจากสัตว์เท่านั้น  ส่วนพืชไม่มีคอเลสเตอรอลและร่างกายสามารถสังเคราะห์
คอเลสเตอรอลจากไขมันที่มาจากพืชได้”  ข้อความใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น 
ก.  คอเลสเตอรอลมีทั้งในสัตว์และพืช  ข.  คอเลสเตอรอลมีเฉพาะในอาหารที่บริโภค 
ค.  คนที่กินแต่พืชไม่มีคอเลสเตอรอลในร่างกาย ง.  ไขมันจากพืชก่อให้เกิดคอเลสเตอรอลในร่างกาย 
ตอบ  ง. 
แนวคิด จากบทความ  พืชไม่มีคอเลสเตอรอลและร่างกายสามารถสังเคราะห์คอเลสเตอรอลจากไขมันทีม่าจาก 
 พืชได้  ดังนัน้  สรุปได้ว่า  ไขมันจากพืชก่อให้เกิดคอเลสเตอรอลในร่างกาย  โดยเกิดข้ึนทางอ้อม 
 นั่นเอง 
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61. “มงกุฎในภาษาบาลีมีความหมายอย่างกว้างขวาง  ไม่วา่อาจจะเป็นสิง่ใด  หากได้เปน็เคร่ืองศิราภรณ์แล้ว  เรียกว่า  
มงกุฎทั้งสิ้น”  ข้อใดสรุปถูกต้อง 
ก.  เคร่ืองประดับศีรษะมีมากมายหลายชนิด 
ข.  เคร่ืองประดับศีรษะทุกประเภทเรียกว่ามงกุฎ 
ค.  คําว่ามงกุฎกําหนดข้ึนใช้เรียกเคร่ืองประดับอย่างหนึ่ง 
ง.  คําเรียกเคร่ืองประดับทีไ่ทยรับมาส่วนใหญ่มีความหมายกว้างๆ 
ตอบ  ข. 
แนวคิด จากบทความพอสรุปได้ว่า  ไม่วา่จะเป็นสิ่งใดที่เป็นเคร่ืองประดับศีรษะ  เรียกว่า  มงกุฎศิลาภรณ์   
 หมายถึง  เคร่ืองประดับศีรษะ  เช่น  ผ้าโพกหัว  พระมาลา  เปน็ต้น 

62. “โดยปกติโลกจะรับความร้อนจากดวงอาทิตย์  และความร้อนนีจ้ะสะท้อนกลับออกไปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็น
ตัวกักคลื่นความร้อน  หรือรังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตย์ที่สะท้อนกลับข้ึนไป  ทาํให้เกิดการสะสมความร้อนทีผ่ิว
โลก  อุณหภูมิของผิวโลกจึงสูงข้ึนเร่ือยๆ”  ข้อใดสรุปถูกต้อง 
ก.  ผิวโลกสามารถสะสมความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ด ี
ข.  รังสีอินฟราเรดไม่สามารถสะท้อนกลับในที่ที่มีอุณหภูมิสูง 
ค.  คลื่นความร้อนจากดวงอาทติย์ไม่สามารถผ่านก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 
ง.  อุณหภูมิของผิวโลกสูงข้ึนเนือ่งจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทําปฏิกิริยากับความร้อน 
ตอบ  ค. 
แนวคิด จากบทความพอสรุปได้ว่า  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เปน็ตัวกักคลื่นความร้อน  หรือรังสีอินฟราเรดจาก 
 ดวงอาทิตย์ทีส่ะท้อนกลับข้ึนไป 

63. “หลักการสําคัญก็คือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสังคมเพ่ือลดการเอารัดเอาเปรียบในรูปแบบต่างๆ  ทั้งทางที่กระทาํต่อ
มนุษย์และกระทาํต่อธรรมชาติ  เพ่ือโลกจะได้เปน็ที่นา่อยู่อาศัยมากข้ึน”  ข้อความนี้กลา่วถึงเร่ืองใด 
ก.  ปัญหาสังคมที่เกิดข้ึน   ข.  ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ 
ค.  แนวทางแก้ไขปญัหาสังคม   ง.  การปรับสภาพสังคมให้ดีข้ึน 
ตอบ  ง. 
แนวคิด จากบทความพอสรุปได้  คือ  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสังคมเพ่ือลดการเอารัดเอาเปรียบ  เป็นการทําให้ 
 โลกน่าอยู่มากข้ึน 

64. “ในปัจจุบนัทุนการศึกษามิได้มีให้เฉพาะนักเรียนไทยไปศึกษาในต่างประเทศ  เพราะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้
แถบตะวันตกเท่านั้น  และเร่ืองการศึกษาวิชาการในสถาบันการศึกษาของไทยแพร่หลายและมีประโยชน์เปน็ที่ยอม
กันทั่วไปทุกคน  ควรให้เรียนศึกษาภายในประเทศก็จะปรากฏตามมาและมากข้ึน  เพ่ือผู้ขัดสนแต่มีสติปัญญาและ
ความมานะพยายามจะได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างสมํ่าเสมอทั่วกันตามที่ควรจะได้” ข้อความที่กล่าวถึง
ทุนการศึกษาในแง่ใดเปน็สาํคัญ 
ก. ประเภทของทุนการศึกษา   ข.  ประโยชน์ของทุนการศึกษา 
ค.  จุดมุ่งหมายของการให้ทุนการศึกษา  ง.  คุณสมบัติของผู้ได้รับทนุการศึกษา 
ตอบ  ค. 
แนวคิด จากบทความพอสรุปได้  คือ  ทุนการศึกษามิได้มีให้เฉพาะนักเรียนไทยไปศึกษาในต่างประเทศ     
 ควรให้เรียนศึกษาภายในประเทศ  เพ่ือนักเรียนที่ขัดสนแต่มีสติปัญญาและมีความเพียรพยายามจะได้ 
 มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างสมํ่าเสมอทั่วกัน  จึงเปน็เร่ืองของจุดมุ่งหมายของการให้ทุนการศึกษา 

 
บทความยาว 

  อากาศที่ปล่อยออกมาจะมีผลกระทบต่อร่างกายแทบทุกส่วน  เช่น  มีผลต่อสมอง  ทําให้ความจําเสื่อม  ทําให้
เย่ือหลอดลมอักเสบ  หายใจไม่ออก  ไฮโดรคาร์บอนด์บางชนิด  เช่น  เบนโซไพรินเม่ือเข้าสู่ร่างกายแล้วจะละลายสะสม
อยู่ในไขมันและเป็นตัวก่อให้เกิดโรคมะเร็ง  แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นสารมลพิษที่มีปริมาณสูงในท้องถนนกรุงเทพฯ  
แก๊สที่ เ กิดจาการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเคร่ืองยนต์ที่ ใช้น้ํา มันเบนซินเม่ือร่างกายหายใจเอาอากาศที่ มีแก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซด์เจือปนเข้าสู่ปอด  ทําให้ส่วนต่างๆ  ของร่างกายได้รับแก๊สออกซิเจนน้อยลง  เกิดอาการปวดศีรษะ  
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คลื่นไส้  อ่อนเพลีย  ถ้าได้รับแก๊สนี้ในปริมาณสูงมากๆ  จะมีอาการรุนแรง  หมดสติ  และถึงตายทันที  นอกจากนี้สาร
ตะก่ัวที่เติมเข้าไปในน้ํามันเพ่ือป้องกันการน็อคของเคร่ืองยนต์นั้น  ไอตะก่ัวที่ออกจากท่อไอเสียจะไปสะสมตกค้างใน
สิ่งแวดล้อม  แล้วนําเข้าสู่ร่างกายมนุษย์  เป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวทําให้เกิดโรคโลหิตจาง  โรคทางเดินอาหาร  
ตับ  ไต  หัวใจ  และระบบสืบพันธ์ุอีกด้วย 
65. บทความนี้ควรต้ังชื่อเร่ืองว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสม 

ก.  ผลกระทบจากอากาศเสีย   ข.  อันตรายจากสารมลพิษ 
ค.  สารมลพิษจากเคร่ืองยนต์   ง.  มลพิษจากท้องถนน 
ตอบ  ง. 
แนวคิด จากบทความบรรทัดที่  1 – 4  กล่าวถึง  1. อากาศที่ปล่อยออกมา  อาทิ  ไฮโดรคาร์บอน  คาร์บอน  
 มอนอกไซด์  เป็นต้น  2.  สารมลพิษมีปริมาณสูงในท้องถนนกรุงเทพฯ  ดังนัน้  ควรต้ังชื่อเร่ือง 
 เก่ียวกับมลพิษและท้องถนน 

66. บุคคลในข้อใดต่อไปนี้  น่าจะได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณสูงกว่าบุคคลอ่ืน 
ก.  นักธุรกิจ  ข.  จราจร  ค.  พ่อค้า  ง.  กรรมกร 
ตอบ  ข. 
แนวคิด จราจร  เนื่องจากเป็นผู้ควบคุมการจราจรบนท้องถนนกรุงเทพฯ 

67. อนุชาเปน็พนักงานขนส่งสินค้า  ผลจากการตรวจสุขภาพของอนุชาปรากฏว่าอนุชาเป็นโรคโลหิตจาง 
ก.  เบนโซไพริน    ข.  สารคาร์บอน 
ค.  ไอระเหยของน้ํามันเบนซิน   ง.  สารตะก่ัว 
ตอบ  ง. 
แนวคิด บรรทัดที่  7 – 9  ไอตะก่ัวที่ออกจากท่อไอเสียเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวทาํให้เกิดโรคโลหิต 
 จาง 

68. บุคคลในข้อใดมีส่วนช่วยแก้ปัญหานี้ได้ดทีี่สุด 
ก.  ประชาชนทุกคน    ข.  ผู้ใช้ยานพาหนะ 
ค.  เจ้าหน้าที่จราจร    ง.  นักวิทยาศาสตร์ 
ตอบ  ข. 
แนวคิด บุคคลที่จะแก้ปญัญาเร่ืองมลพิษในอากาศ  น่าจะเปน็ผู้ใช้ยานพาหนะทุกทา่นที่อยู่ในท้องถนน 
 กรุงเทพฯ 

 
  พลาสติก  มีความสําคัญในการใช้ชีวิตของคนเราในสมัยนี้เป็นอย่างมาก  พลาสติกเป็นส่วนประกอบของ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้สารพัดของมนุษย์ตั้งแต่ลืมตาไปจนถึงยามคํ่าคืน  มนุษย์พัฒนาเทคโนโลยีของพลาสติกเพ่ือใช้ประโยชน์  
แต่มนุษย์ยังไม่สามารถพัฒนาการจัดการกับขยะพลาสติก  ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดได้เลย 
69. ข้อความนี้สรุปใจความว่าอย่างไร 

ก. มนุษย์มีปัญหาในการใช้พลาสติก  ข.  มนุษย์ทุกคนล้วนต้องใช้พลาสติก 
ค.  พลาสติกมีประโยชน์และโทษสําหรับมนษุย์ ง.  พลาสติกทาํให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม 
ตอบ  ง. 
แนวคิด จากบทความพอสรุปได้  พลาสติก  มีประโยชน์ต่อมนุษย์มากมาย  แต่พลาสติกก็ส่งผลกระทบต่อ 
 สิ่งแวดล้อม  โดยมนุษย์ยงัไม่สามารถพัฒนาการจัดการกับขยะพลาสติก 

70. ปัญหาสาํคัญของมนุษย์เก่ียวกับพลาสติกคืออะไร 
ก. การกําจัดขยะพลาสติก 
ข. การพัฒนาคุณสมบติัของพลาสติก 
ค. การพัฒนาเทคโนโลยีในการผลติพลาสติก 
ง. พลาสติกเปน็องค์ประกอบสาํคัญในชีวิตมนุษย์มากเกินไป 
ตอบ  ก. 
แนวคิด บรรทัดที่  3  มนุษย์ยงัไม่สามารถพัฒนาการจัดการกับขยะพลาสติก 
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คําส่ัง   จงพิจารณาคําหรือกลุ่มคําที่ขีดเส้นใต้ในข้อความที่  1  และ  2  แล้วเลือกตอบ  ดังนี้ 
  ตอบ  ก.  ข้อความที่  1  และ  2  ใช้คําถูกต้องตามหลักภาษา 
  ตอบ  ข.  ข้อความที่  1  ถูก  ข้อความที่  2  ผิด 
  ตอบ  ค.  ข้อความที่  1  ผิด  ข้อความที่  2  ถูก 
  ตอบ  ง.  ข้อความที่  1  และ  2  ผิด 
71. ข้อความที่  1     การแสดงออกซ่ึงความไม่เคารพในสิทธิมนุษยชนนัน้กระทบต่อมโนธรรมของมนุษยชาติ 

                     อย่างร้ายแรง 
ข้อความที่  2      สิ่งเสพติดบางชนิด  เปน็สิง่เสพติดที่แม้ผู้เสพจะเกิดความต้องการเสพอีก  แต่ไม่ก่อให้เกิด 
                     พิษเร้ือรัง  แม้จะขาดการเสพก็ไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติอย่างรุนแรงต่อร่างกายและจิตใจ 
ตอบ  ข. 
แนวคิด ข้อความที่  1  ถูกต้อง  เนื่องจากร้ายแรง  หมายถึง  มาก,  สาหัส,  หนักหนา  เช่น  การกระทาํผิด 
  วินัยอย่างร้ายแรง  ปัญหาร้ายแรง  เป็นต้น 

  ข้อความที่  2  ผิด  ควรตัดคําว่า  “อย่างรุนแรง”  เป็น  เกิดความผิดปกติต่อร่างกายและจิตใจ 
72. ข้อความที่  1     กองกําลังหมวดหนึ่งได้เข้ามาหลบซ่อนอยู่ในเขตแดนประเทศสหรัฐอเมริกา 

ข้อความที่  2      ประเทศสหรัฐอเมริกาเตรียมที่จะเคลื่อนย้ายกองทหารของตนออกจากเขตปลอดสงคราม 
ตอบ  ข. 
แนวคิด ข้อความที่  1  ถูกต้อง  อยู่ในเขตแดนของประเทศ  ไม่สามารถตัดคําว่า  “ใน”  ออกได้ 

  ข้อความที่  2  ผิด  ที่ถูกต้องควรเป็น  ประเทศสหรัฐอเมริกาเตรียมที่จะเคลื่อนย้ายกองทหารของตน  
    ไปที่เขตปลอดสงคราม 
73. ข้อความที่  1     การแปลคําสมาสจะถือคําหลังเปน็หลัก  คําหน้าเป็นคําประกอบ 

ข้อความที่  2     ปัจจุบนัทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซีย  ได้เร่ิมเปลี่ยนนโยบายเก่ียวกับราคายางพาราเพ่ือหาทาง 
                     ปล่อยยางที่เหลือค้างอยู่ 
ตอบ  ง.  
แนวคิด ข้อความที่  1  ผิด  เปลี่ยนจาก  คําสมาส  จะถือคําหลังเปน็หลกั  เป็น  คําสมาสจะยึดคําหลังเป็น  
   หลัก  เนื่องจาก  ยึด  หมายถึง  ถือตาม  ดํารงเป็นหลัก  ส่วน  “ถือ”  หมายถึง  จับไว้ 
  ในมือ  จับยึดไว้  เปน็ต้น 

  ข้อความที่  2  ผิด  เปลี่ยนจากคําว่า  หาทางปล่อย  ยางพาราที่เหลืออยู่  เป็น  หาทางระบาย   
   ยางพาราที่เหลืออยู่  ระบาย  หมายถึง  ผ่อนหรือถ่ายสิ่งที่มีมากออกไป  เช่น  ระบาย 
   สินค้า 
74. ข้อความที่  1     การจัดหางบประมาณพัฒนาท้องถ่ินวิธีหนึ่ง  คือ  การรับบริจาค 

ข้อความที่  2     ข้อมูลประชากรหารวบรวมมาได้หลายอย่าง 
ตอบ  ก. 
แนวคิด ข้อความที่  1  ถูกต้อง  การรับบริจาค  หมายถึง  การขอบริจาคจากผู้อ่ืน 

  ข้อความที่  2  ถูกต้อง  ข้อมูลประชากร  จึงสามารถนํามารวบรวมได้ 
75. ข้อความที่  1     คณะกรรมการได้ขอให้ยืดเวลาการปฏิบัติงานออกไปอีก  15  ปี 

ข้อความที่  2     บริษัทต้องหารายได้อย่างอ่ืนมาชดใช้เงนิที่ต้องจ่ายเป็นเงนิเดือนเพ่ิมให้พนักงาน 
 ตอบ  ง. 

แนวคิด ข้อความที่  1  ผิด  เปลี่ยนจาก  ขอให้ยืดเวลา  เป็น  ขอให้ขยายเวลา ขยายเวลา  หมายถึง   
    การยืดเวลาออกไป 

  ข้อความที่  2  ผิด  เปลี่ยนจากชดใช้เงิน  เป็น  ชดเชย  เงินชดเชย  หมายถึง  ใช้แทนส่วนที่ขาดไป 
    หรือเสียไป 
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คําส่ัง   จงเลือกตัวเลือกที่มีประโยคที่เรียบเรียงคํา  หรือใช้คําไม่รัดกุม  หรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา 
76. ก.  ผู้มีน้ําหนักมากเกินไปมีโอกาสเสี่ยงทีจ่ะขาดวิตามินได้ 

ข.  ผิวหนังของผู้สูงอายุจะหย่อนสมรรถนะในการสร้างวิตามิน 
ค.  ชาวบา้นปลูกฝา้ยและครามเองเพ่ือลดต้นทุนการผลติและอนุรักษ์พันธ์ุพชืท้องถ่ินด้วย 
ง.  การทอผ้าและย้อมผา้ด้วยครามเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาวบ้านเหล่าครามสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน 
ตอบ  ก. 
แนวคิด ผู้ที่มีน้าํหนักมากเกินไป  เป็นคําฟุ่มเฟือย  เนื่องจากผู้มีน้ําหนักมาก  ไม่ต้องมีคําว่า  “เกินไป”  มา 
 ต่อท้ายก็เข้าใจความหมายแล้ว  เช่น  เขาตายโดยไม่หายใจ  เปน็ต้น 

77. ก. รัฐบาลได้วางนโยบายและออกมาตรการต่างๆ  เพ่ือจูงใจให้มีการลงทนุในภูมิภาค 
ข. อุตสาหกรรมมีการกระจุกตัวในกรุงเทพฯ  น้อยลง  แต่มีแนวโนม้จะเพ่ิมข้ึนในเขตปริมณฑล 
ค. อุตสาหกรรมในภูมิภาคส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนของผูป้ระกอบการซ่ึงมีพื้นฐานเปน็คนในทอ้งถ่ินนั้นๆ 
ง. แนวคิดใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการใน 
     ท้องถ่ิน 
ตอบ  ค. 
แนวคิด ควรตัดคําว่าพ้ืนฐาน  เปลี่ยนจาก  พ้ืนฐาน  เป็น  พ้ืนเพ  พ้ืนเพ  หมายถึง  หลักแหล่งด้ังเดิมของ 
 บุคคล  เช่น  พ้ืนเพเป็นคนสมุทรสงคราม  หรืออาจใช้คําว่า  “พ้ืนเดิม”  หรือ  “พ้ืนเพเดิม”  ก็ได้   
 ส่วนคําว่า  พ้ืนฐาน  มักใช้คําว่า  ความรู้พื้นฐาน 

78. ก.  คนทั่วไปมักจะคิดว่าปัญหาฝ้าเกิดจากความเสื่อมหรือเสียสมดุลภายในร่างกาย 
ข.  ฝ้าเป็นปญัหาที่เกิดข้ึนจากความเสื่อม  หรือเสียสมดุลภายในร่างกาย 
ค.  ขณะที่รักษาฝ้าอาจเกิดภาวะหน้าแดง  แสบร้อนที่ผวิรุนแรง  ผิวหน้าลอก 
ง.  การรักษาฝ้าจากภายในทาํได้โดยการเพ่ิมภูมิต้านทานแก่ผิวและสุขภาพ 
ตอบ  ก. 

 แนวคิด เป็นคําฟุ่มเฟือย  “มักจะ”  คนทั่วไปคิดว่าปัญญาฝ้าเกิดจากความเสื่อม  หรือเสียสมดุลภายในร่างกาย 
79. ก. สึนามิ  ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกใต้ทะเลอย่างฉับพลัน 

ข. ถ้าแผ่นดินไหวย่ิงเกิดที่ก้นทะเลลึกเท่าไหร่  ความเร็วในสึนามิจะสูงข้ึนมากเท่านัน้ 
ค. คลื่นทะเลทั่วๆ ไป  มีความเร็วประมาณ  90  กม./ชม.  แต่คลื่นสึนามิมีความเร็วพอๆ กับเคร่ืองบินพาณิชย์ 
ง. สึนามิจะเกิดข้ึนเม่ือน้ําทะเลในปริมาตรมหาศาล  ถูกผลักดันให้เคลื่อนออกจากตําแหน่งเดิมในแนวด่ิงอย่าง 
     กะทันหัน 
ตอบ  ง. 
แนวคิด เปลี่ยนจาก  “ปริมาตรมหาศาล”  เป็น  “ปริมาณมหาศาล”  เนื่องจากน้าํทะเลเกิดข้ึนจากธรรมชาติ 
 มิได้บรรจุในภาชนะ  ถ้าน้าํทะเลบรรจุอยู่ในภาชนะสามารถเรียกหน่วยการวัดน้ําเปน็ปริมาตรได้ 

80. ก. สถานการณ์ตอนนี้จะเห็นได้ว่ามีโรคต่างๆ  เกิดข้ึนมากมาย 
ข. การใช้เคร่ืองเป่าลมเป่ามือให้แห้งเป็นข้ันตอนที่ไม่ถูกสุขอนามัย 
ค. ผู้ที่ล้างมือโดยแค่พรมน้าํบนมือแต่ไม่ถูกสบู่  ถือว่าลา้งมือไม่ถูกสุขลักษณะ 
ง. ผู้ที่ล้างมืออย่างถูกสุขลักษณะแต่ไม่เช็ดมือให้แห้ง  จะกลายเปน็แหล่งเชื้อโรคเพราะความเปียกชื้น 
ตอบ  ค. 
แนวคิด เปลี่ยนจาก  “พรมน้ําบนมือ”  เป็น  “ราดน้าํบนมือ”  เนื่องจาก  ราดน้ํา  หมายถึง  เทของเหลวให้ 
 แผ่กระจายไป  ส่วนพรมน้าํ  มักใช้กับการพรมน้ํามนต์  เป็นต้น 
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แนวข้อสอบ  ชุดที่  2 
 

เงื่อนไขสัญลักษณ์ 

B  <  2
A  >  3

E   =  D  ≥  F 

2E  < C  <  G ≠  2H 

ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์ 
1. ข้อสรุปที่  1 2F  >  E   ข้อสรุปที่  2  D  <  C 

ตอบ  ง. 
เปล่ียนเคร่ืองหมายสัญลักษณ์เป็น 

B  ≥  2
A  >  3

E   =  D  ≥  F 

2E  < C  ≥  G  ≠  2H 
ข้อสรุปที่  1 2F  >  E 

  แนวคิด จาก   F  ≤  3
E  

           2F  <  3F  ≤  E 
   ดังนั้น  2F  <  E ตอบ  เท็จ 

ข้อสรุปที่  2 D  <  C 

  แนวคิด จาก D  =  3
E  

    D  =  3
E   <  2E  <  C 

   ดังนั้น D  <  C  ตอบ  จริง 
2. ข้อสรุปที่  1 2D  ≠  A   ข้อสรุปที่  2  C  =  F 

ตอบ  ง. 
ข้อสรุปที่  1 2D  ≠  A 

  แนวคิด จาก D  <  2
A  

   ดังนั้น 2D  <  A ตอบ  จริง 
ข้อสรุปที่  2 C  =  F 

  แนวคิด จาก C  >  2E  >  2
A   ≥  F 

   ดังนั้น C  >  F ตอบ  เท็จ 
3. ข้อสรุปที่  1 G  >  H    ข้อสรุปที่  2  2E  =  6D 

ตอบ  ง. 
ข้อสรุปที่  1 G  >  H 

  แนวคิด จาก G  ≠  2H 
    G  ≠  2H  >  H 
   ดังนั้น G  ≠  2H ตอบ  ไม่แน่ 

ข้อสรุปที่  2 2E  =  6D  

  แนวคิด จาก 3
E   =  D 
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     E   =  3D 
   คูณ  2  ทั้ง  2  ข้าง  2E =  6D 
   ดังนั้น  2E =  6D ตอบ  จริง 
4. ข้อสรุปที่  1 A  <  B    ข้อสรุปที่  2  2E  >  B 

ตอบ  ค. 
ข้อสรุปที่  1 A  <  B 

  แนวคิด จาก 2
A   ≤  B 

     A  ≤  2B 
     A  ≤  2B  >  B 
   ดังนั้น เคร่ืองหมายขัดแย้ง ตอบ  ไม่แน่ 

ข้อสรุปที่  2 2E  >  B 

  แนวคิด จาก 3
E   <  3

A   ≤  B 

    3
E   <  B 

    2E  >  3
E   <  B 

   ดังนั้น เคร่ืองหมายขัดแย้ง ตอบ  ไม่แน่ 
5. ข้อสรุปที่  1 A  >  F    ข้อสรุปที่  2  6B  >  2E 

ตอบ  ก. 
ข้อสรุปที่  1 A  >  F  

  แนวคิด จาก 2
A   >  D  ≥  F 

    2
A   >  F  

    A  >  2
A   >  F  

   ดังนั้น A  >  F ตอบ  จริง 
ข้อสรุปที่  2 6B  >  2E 

  แนวคิด จาก B  ≥  2
A  >  3

E  

    B  >  3
E  

     3B  >  E 
   คูณ  2  ทั้ง  2  ข้าง  6B  >  2E 
   ดังนั้น  6B  >  2E ตอบ  จริง 

 
 

(A + B)  =  C  >  D  =  2
DB+  

B  =  2
FE+  

ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์ 
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6. ข้อสรุปที่  1 E  <  D    ข้อสรุปที่  2  3B  >  F 
ตอบ  ง. 
ข้อสรุปที่  1 E  <  D   

  แนวคิด จาก   D   = 2
DB+  

      2D   =   B + D 
      D   =   B 

   จาก 2
FE+    =   B  =  D 

    E  <  E + F   = 2D  >  D 
   ดังนั้น เคร่ืองหมายขัดแย้ง  ตอบ  ไม่แน ่

ข้อสรุปที่  2 3B  >  F 

  แนวคิด จาก  B = 2
FE+  

    3B  >  2B = E + F  >  F 
       3B >  F 
   ดังนั้น    3B >  F ตอบ  จริง 
7. ข้อสรุปที่  1 E  =  F    ข้อสรุปที่  2  B  >  E 

ตอบ  ค. 
ข้อสรุปที่  1 E  =  F   

  แนวคิด จาก B = 2
FE+  

   ดังนั้น หาความสัมพันธ์ระหว่าง  E  กับ  F  ไม่ได้ ตอบ  ไม่แน ่
ข้อสรุปที่  2 B  >  E 

  แนวคิด จาก  B = 2
FE+  

     B  <  2B = E + F  >  E 
   ดังนั้น  เคร่ืองหมายขัดแย้ง ตอบ  ไม่แน ่
8. ข้อสรุปที่  1 3A  >  3C   ข้อสรุปที่  2  5B  >  2F 

ตอบ  ง. 
ข้อสรุปที่  1 3A  >  3C 

  แนวคิด จาก  A + B = C 
     A < C 
   คูณ  3  ทั้ง  2  ข้าง 3A < 3C 
   ดังนั้น  3A < 3C ตอบ  เท็จ 

ข้อสรุปที่  2 5B  >  2F 

  แนวคิด จาก  B = 2
FE+  

     2B > E + F 
     2B > F 
   คูณ  2  ทั้ง  2  ข้าง 4B > 2F 
     5B  >  4B  >  2F 
   ดังนั้น  5B > 2F ตอบ  จริง 
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9. ข้อสรุปที่  1 B  =  D    ข้อสรุปที่  2  C  =  A + D 
ตอบ  ก. 
ข้อสรุปที่  1 B  =  D  

  แนวคิด จาก 2
DB+  = D 

    B + D = 2D 
   ดังนั้น  B = D ตอบ  จริง 

ข้อสรุปที่  2 C  =  A + D 
  แนวคิด จาก  C = A + B 
   แต่  B = D 
   ดังนั้น  C = A + D ตอบ  จริง 
10. ข้อสรุปที่  1 D  >  A    ข้อสรุปที่  2  C  >  B + D 

ตอบ  ก. 
ข้อสรุปที่  1 D  >  A   

  แนวคิด จาก  D < A + B 
     D < A + B  >  A 
   ดังนั้น  เคร่ืองหมายขัดแย้ง ตอบ  ไม่แน ่ 

ข้อสรุปที่  2 C  >  B + D 

  แนวคิด จาก C > 2
DB+   

    C > 2
DB+   <  B + D 

   ดังนั้น เคร่ืองหมายขัดแย้ง ตอบ  ไม่แน ่
 

เงื่อนไขภาษา 
1. ในการเลือกต้ังของเขตเลือกต้ังหนึ่ง  มีผู้สมัครรับเลือกต้ัง  จํานวน  4  คน  แต่ละคนสังกัดพรรคการเมืองกันคน

ละพรรคดังนี้  พรรคสังคมไทย  พัฒนาชาติไทย  มาตุภูมิและแหลมทอง  ตามลําดับ 
2. ผู้สมัครรับเลือกต้ังทั้ง  4  คน  มีอาชีพเดิมและอายุต่างกัน  แต่ละคนมีชื่อดังนี้  อนุชิต  วิวัฒน์  กนกและอารมณ์ 
3. อาชีพของผู้สมัครแต่ละคน  คือ  ทนายความ  ข้าราชการบํานาญ  อาจารย์มหาวิทยาลัย  และนักธุรกิจ 
4. มีผู้สมัครรับเลือกต้ังคนหนึ่งที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก  อีกคนหนึ่งจบปริญญาโท  และอีก  2  คนจบ

การศึกษาในระดับเดียวกัน 
5. ผู้สมัครของพรรคมาตุภูมิมีอาชีพเดิมเป็นทนายความ  ส่วนผู้สมัครของพรรคสังคมไทยส่งผู้ที่เป็นข้าราชการ

บํานาญ 
6. วิวัฒน์จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  และไม่สังกัดพรรคสังคมไทยและไม่เคยเป็นทนายความ 
7. พรรคพัฒนาชาติไทยส่งอนุชิตลงสมัครรับเลือกต้ัง 
8. กนกมีอายุ  42  ปี  และไม่ได้สังกัดพรรคสังคมไทย  ในขณะที่อารมณ์มีอายุ  65  ปี 
9. คนที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกมีอายุเพียง  40  ปี 
10. ผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นนักธุรกิจจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
11. ข้อสรุปที่  1     อนุชิตสังกัดพรรคพัฒนาชาติไทย 

ข้อสรุปที่  2     อารมณ์ไม่ได้จบปริญญาเอก 
ตอบ  ก.  (ข้อสรุปที่  1  ถูก  ข้อสรุปที่  2  ถูก) 
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12. ข้อสรุปที่  1     พรรคมาตุภูมิไม่ได้ส่งกนกลงเลือกต้ัง 
ข้อสรุปที่  2     คนที่เป็นนักธุรกิจ  คืออนุชิต 
ตอบ  ข.  (ข้อสรุปที่  1  ผิด  ข้อสรุปที่  2  ผิด) 

13. ข้อสรุปที่  1     ผู้สมัครพรรคสังคมไทยอายุมากกว่าผู้สมัครพรรคมาตุภูมิ 
ข้อสรุปที่  2     อาจารย์มหาวิทยาลัย  คือวิวัฒน์ 
ตอบ  ง.  (ข้อสรุปที่  1  ถูก  ข้อสรุปที่  2  ผิด) 

14. ข้อสรุปที่  1     วิวัฒน์มีอายุมากกว่ากนก 
ข้อสรุปที่  2     อารมณ์จบการศึกษาระดับปริญญาโท 
ตอบ  ค.  (ข้อสรุปที่  1  สรุปไม่ได้  ข้อสรุปที่  2  สรุปไม่ได้) 

15. ข้อสรุปที่  1     อนุชิตจบการศึกษาสูงกว่ากนก 
ข้อสรุปที่  2     วิวัฒน์มีอายุ  42  ปี 
ตอบ  ง.  (ข้อสรุปที่  1  ถูก)  ข้อสรุปที่  2  ผิด) 
 
แนวคิด 
1.  ดูตัวแปรที่เก่ียวข้องมี  คน,  พรรค,  อายุ,  อาชีพและการศึกษา  แล้วทาํตาราง 
2.  จากเงื่อนไขที่  6  วิวัฒน์จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  เงือ่นไขที่  7  พรรคพัฒนาชาติไทยส่งอนุชิตลงสมัคร 
     รับเลือกต้ัง  และเงื่อนไขที่  8  กนกมีอายุ  42  ปี  ในขณะที่อารมณ์มีอายุ  65  ปี  นําข้อมูลมาใส่ตาราง 
 

 อนุชิต วิวัฒน ์ กนก อารมณ์ 
พรรค พัฒนาชาติไทย    
อายุ   42 65 
อาชีพ     
การศึกษา     

  
3.  จากเงื่อนไขที่  6  วิวัฒน์ไม่ได้สังกัดพรรคสังคมไทยและไม่เคยเป็นทนายความ  และดูจากตารางประกอบกับ 
     เงื่อนไขที่  1  แสดงว่าวิวัฒน์ต้องสังกัดพรรคใดพรรคหนึ่งระหว่างพรรคมาตุภูมิและพรรคแหลมทอง  แต่เงื่อนไข       
     ที่  5  ระบุว่า  ผู้สมัครพรรคมาตุภูมิมีอาชีพเดิมเป็นทนายความ  แสดงว่าวิวัฒน์เป็นผู้สมัครของพรรคมาตุภูมิ 
     ไม่ได้  จึงต้องเป็นผู้สมัครของพรรคแหลมทอง 
 

 อนุชิต วิวัฒน ์ กนก อารมณ์ 
พรรค พัฒนาชาติไทย แหลมทอง   
อายุ   42 65 
อาชีพ     
การศึกษา  ปริญญาตรี   

 
4.  จากเงื่อนไขที่  8  กนกไม่ได้สังกัดพรรคสังคมไทย  พิจารณาจากตารางและเงื่อนไขที่  1  แสดงว่ากนกต้องสังกัด 
     พรรคมาตุภูมิ 
 

 อนุชิต วิวัฒน ์ กนก อารมณ์ 
พรรค พัฒนาชาติไทย แหลมทอง มาตุภูมิ  
อายุ   42 65 
อาชีพ     
การศึกษา  ปริญญาตรี   
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5.  จากตารางในช่องพรรค  เหลือว่างที่ช่องของอารมณ์ช่องเดียว  เม่ือดูจากเงื่อนไขที่  1  แสดงว่าอารมณ์สังกัด 
     พรรคสังคมไทย  และจากเงื่อนไขที่  5  กําหนดว่า  ผู้สมัครพรรคมาตุภูมิ  อาชีพทนายความ  และผู้สมัครพรรค 
     สังคมไทย  ส่งผู้ที่เป็นข้าราชการบํานาญ  สามารถนําข้อมูลเหล่านี้มาใส่ตารางได้ 
 

 อนุชิต วิวัฒน ์ กนก อารมณ์ 
พรรค พัฒนาชาติไทย แหลมทอง มาตุภูมิ  
อายุ   42 65 
อาชีพ   ทนายความ ข้าราชการบาํนาญ 
การศึกษา  ปริญญาตรี   

   
6.  จากเงื่อนไขที่  9  คนจบปริญญาเอกมีอายุเพียง  40  ปี  พิจารณาในตารางในช่องอายุ  กนกและอารมณ์ไม่ได้มี 
     อายุเท่ากับ  40  ปี  จึงเหลือเว้นอยู่  2   ช่อง  คือ  อนุชิตและวิวัฒน์  ดูต่อไปในช่องการศึกษาพบว่าวิวัฒน์      
     จบปริญญาตรีแล้ว  ดังนั้น  จึงเหลือแต่อนุชิตเท่านั้นที่จะจบปริญญาเอก  และมีอายุ  40  ปี 
 

 อนุชิต วิวัฒน ์ กนก อารมณ์ 
พรรค พัฒนาชาติไทย แหลมทอง มาตุภูมิ  
อายุ 40  42 65 
อาชีพ   ทนายความ ข้าราชการบาํนาญ 
การศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาตรี   

 
7.  จากเงื่อนไขที่  10  ผู้สมัครรับเลือกต้ังที่เป็นนักธุรกิจจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ดูจากตารางในช่องอาชีพจะ 
     ว่างอยู่  2  ช่อง  คือ  ช่องของอนุชิตและวิวัฒน์  ดูต่อไปในช่องการศึกษา  อนุชิตจบปริญญาเอกจึงไม่ใช่ 
     นักธุรกิจ  คงมีแต่วิวัฒน์ที่จบปริญญาตรี  ดังนั้น  วิวัฒน์จึงเป็นนักธุรกิจ 
 

 อนุชิต วิวัฒน ์ กนก อารมณ์ 
พรรค พัฒนาชาติไทย แหลมทอง มาตุภูมิ สังคมไทย 
อายุ 40  42 65 
อาชีพ  นักธุรกิจ ทนายความ ข้าราชการบาํนาญ 
การศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาตรี   

 
8.  จากตารางเหลือช่องว่างในช่องอาชีพอยู่  1  ช่อง  ของอนุชิต  และจากเงื่อนไขที่  3  ระบุอาชีพของผู้สมัครทั้ง   
     4  ไว้  จึงเอามาใส่ในตารางได้ 
 

 อนุชิต วิวัฒน ์ กนก อารมณ์ 
พรรค พัฒนาชาติไทย แหลมทอง มาตุภูมิ สังคมไทย 
อายุ 40  42 65 
อาชีพ อาจารย์ นักธุรกิจ ทนายความ ข้าราชการบาํนาญ 
การศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาตรี   
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 คณิตศาสตร์ทั่วไป 
16. นุชได้รับเงินเดือน  400  บาท  แดงได้รับเงินเดือน  520  บาท  แดงจะได้รับเงินเดือนสูงกว่านุชร้อยละเท่าไร 

ก.  10  ข.  20   ค.  30   ง.  40 
ตอบ  ค. 

แนวคิด แดงจะได้รับเงินเดือนสูงกว่านุช          =      นุช
%100)นุชแดง( ×−

  

      = %400
100)400520( ×−   

      = %400
000,12  

      = 30% 
17. ถ้ารัศมีของวงกลมเพ่ิมข้ึน  6%  แล้วพ้ืนที่ของวงกลมจะเพ่ิมข้ึนเท่าไร 

ก.  0.36%  ข.  3.6%  ค.  6.0%  ง.  12.36% 
ตอบ  ง. 
แนวคิด     พ้ืนที่วงกลมเดิม                     =       πr2 

      =  10 × 10 
      =  100 π 

    รัศมีเพ่ิม  6% =  10 + (10 × 100
6 ) 

      =  10.6 π 
    พ้ืนที่วงกลมใหม่ =  πr2 
      =  10.6 × 10.6 
      =  112.36 
  ดังนั้น  พ้ืนที่วงกลมเพ่ิมข้ึน =  112.36 – 100% 
      =  12.36% 
18. เวลา  10.30  น.  เข็มสั้นกับเข็มยาวทํามุมก่ีองศา 

ก.  120  ข.  125   ค.  130   ง.  135 
ตอบ  ง. 
แนวคิด    เวลา  10.30  น.  เข็มยาวชี้เลข  6  เข็มสั้นชี้ระหว่าง  10  และ  11 

   เข็มยาวระหว่างเลข  6  ถึง  9 =  90  องศา 
   เลข  9  ถึงเลข  12 =  3  ช่อง 
   เข็มสั้นชี้ระหว่างเลข  10  และ  11 =  1.5  ช่อง 
     3  ช่อง =  90  องศา 
     1.5  ช่อง =  45  องศา 
 ดังนั้น  เวลา  10.30  น.  เข็มสั้นและเข็มยาวทํามุม =  90 + 45  องศา 
      =  135  องศา 
19. มีจุดอยู่  6  จุด  จะสามารถลากเส้นเชื่อมต่อระหว่างจุดทั้ง  6  ดังกล่าวได้ก่ีเส้น 

ก.  10  ข.  15   ค.  20   ง.  25 
ตอบ  ข. 

แนวคิด  เส้นเชื่อมต่อระหว่างจุด =  2
)1n(n −    

     n  =  จํานวนชุด 

      =  2
)16(6 −   เส้น 
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      =  2
30   เส้น 

      =  15  เส้น 
20. กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  มีแขกมางานเลี้ยง  จํานวน  100  คน  อยากทราบว่า  หากแขกมีการส่ง

ของขวัญให้ซ่ึงกันและกันทุกคน  จะมีการส่งของขวัญได้ก่ีคร้ัง 
ก.  10,100  ข.  5,050  ค.  10,000  ง.  9,900 
ตอบ  ง. 
แนวคิด  ส่งของขวัญ  =  n (n – 1) 

    n  =  จํานวนคน 
      =  100 (100 – 1)  คร้ัง 
      =  9,900  คร้ัง 
21. ชาวนา  7  คน  ช่วยกันทํานาแปลงหนึ่งจะแล้วเสร็จใน  48  วัน  ถ้าชาวนา  4  คน  ช่วยกันทํานาแปลงเดียวกันนี้

จะแล้วเสร็จในก่ีวัน 
ก.  48  ข.  58   ค.  84   ง.  102 
ตอบ  ค. 
แนวคิด ชาวนา  7  คน  ทํางาน =  48  วัน 

   ถ้าชาวนา  4  คน  ทํางาน =  4
748×   วัน 

      =  84  วัน 
22. นําลูกเต๋าที่มีขนาดกว้างด้านละ  1  เมตร  มาทําลูกเต๋าขนาดกว้างด้านละ  2  เซนติเมตร  จะได้ก่ีลูก 

ก.  500,000  ข.  100,000  ค.  125,000  ง.  150,000 
ตอบ  ค. 
แนวคิด ปริมาตรของลูกเต๋า  =  กว้าง × ยาว × สูง 

  ด้านกว้าง  ยาวและสูง  ของลูกเต๋า  1  เมตร  นํามาทําลูกเต๋าขนาดกว้างด้านละ  2  เซนติเมตร  ได้ 

      =  2
100  × 2

100   × 2
100    ลูก 

      =  50  ×  50  ×  50  ลูก 
      =  125,000   ลูก 
23. ชาวนาคนหนึ่งทํางานชิ้นหนึ่งใช้เวลา  100  วัน  ทหารคนหนึ่งทํางานชิ้นเดียวกันกับชาวนา  ใช้เวลา  50  วัน  หาก

ชาวนาและทหารช่วยกันทํางานจะใช้เวลาก่ีวันจึงแล้วเสร็จ 
ก.  33.33  ข.  45   ค.  75   ง.  55.33 
ตอบ  ก. 

แนวคิด การทํางานร่วมกัน  =  BA
AB
+  

    A  =  คนที่  1  ใช้เวลาทํางาน 
    B  =  คนที่  2  ใช้เวลาทํางาน 

   การทํางานร่วมกัน  =  50100
5100

+
×   วัน 

      =  150
500   วัน 

      =  33.33  วัน 
24. 15%  ของจํานวนใดมีค่าเป็น  75 

ก.  500  ข.  350   ค.  400   ง.  450 
ตอบ  ก. 
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แนวคิด ข้อ  ก.  500 × 0.15 =  75 
   ข้อ  ข.  350 × 0.15 =  52.5 
   ข้อ  ค.  400 ×  0.15 =  60 
   ข้อ  ง.  450 ×  0.15 =  67.5 
25. พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม  ABCD  มีก่ีตารางนิ้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก.  70  ข.  75   ค.  80   ง.  85 
ตอบ  ก. 
แนวคิด พ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยม  ABCD =  สี่เหลี่ยม  ADCE  +  สามเหลี่ยม  ABE 

      =  (10 × 5) + ( 2
1 × 4 × 10)  ตารางนิ้ว 

      =  50 + 20  ตารางนิ้ว 
      =  70  ตารางนิ้ว 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 
การส่งออกยางพาราของไทย 

พ.ศ. 
สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น อ่ืนๆ ส่งออกรวม 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
2513 
2514 
2515 
2516 
2517 
2518 
2519 
2520 
2521 

16,677 
22,737 
37,784 
58,423 
72,501 
44,274 
44,830 
53,188 
80,214 

134 
138 
235 
707 

1,037 
446 
619 
800 

1,491 

25,902 
34,270 
27,442 
22,628 
23,011 
27,694 
58,397 
55,203 
48,545 

210 
216 
162 
250 
342 
312 
842 
858 
910 

142,751 
161,661 
189,549 
216,105 
178,239 
185,375 
193,283 
212,900 
247,035 

210 
216 
162 
250 
342 
312 
842 
858 
910 

142,751 
161,661 
189,549 
216,105 
178,239 
185,375 
193,283 
212,990 
247,035 

1,153 
996 

1,091 
2,464 
2,354 
1,923 
2,805 
3,271 
4,385 

275,610 
307,871 
317,695 
390,514 
362,563 
332,189 
373,458 
401,863 
442,191 

2,232 
1,905 
1,862 
4,573 
5,035 
3,474 
5,297 
6,168 
8,030 

 
26. ประเทศที่สั่งยางพาราเข้าสําคัญเป็นอันดับ  1  ในช่วงปี  2513 – 2521  ได้สั่งซ้ือยางพาราจากไทยมีมูลค่าประมาณ

ร้อยละเท่าใดของมูลค่ายางพาราช่วงระยะเวลาเดียวกัน 
ก.  53  ข.  56   ค.  58   ง.  60 
ตอบ  ก. 

D 
10  นิ*ว 

C 

5  นิ*ว 

A E 

4  นิ*ว 

B 
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แนวคิด รูปแบบ  =  รารวม◌่งออกยางพามูลค่าการส
10025212513ในช่วง1◌ับราเป็นอนัดงเขา้ยางพาระเทศที=ส่มูลค่าของป ×−

   

      = 576,38
100442,20 ×  

      = 52.99% 
27. ปีใดที่ไทยส่งออกยางพารามีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนในอัตราสูงสุด 

ก.  2514  ข.  2516  ค.  2519  ง.  2521 
ตอบ  ข. 

แนวคิด ข้อ  ก. ปี  2514  = 610,275
100)610,275871,307( ×−  

      = 610,275
100,226,3  

      = 11.7% 

   ข้อ  ข. ปี  2516  = 695,317
100)695,317514,390( ×−  

      = 695,317
900,281,7  

      = 22.9% 

   ข้อ  ค. ปี  2519  = 189,332
100189,332458,373 ×−   

      = 189,332
900,126,4  

      = 12.4% 

   ข้อ  ง. ปี  2521  = 863,401
100)863,401191,442( ×−  

      = 863,401
800,032,4  

      = 10% 
28. ปีใดต่อไปนี้ที่มียางพาราส่งออกต่อเมตริกตันแพงที่สุด 

ก.  2515  ข.  2516  ค.  2517  ง.  2518 
ตอบ  ค. 

แนวคิด ข้อ  ก. ปี  2515  = 695,317
100862,1 ×  

      = 0.59% 

   ข้อ  ข. ปี  2516  = 514,390
100573,4 ×  

      = 1.17% 

   ข้อ  ค. ปี  2517  = 563,362
100035,5 ×  

      = 1.39% 

   ข้อ  ง. ปี  2518  = 189,332
100474,3 ×  

      = 1.05% 
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29. จากตารางข้างต้นข้อใดที่เป็นจริง 
ก. ไทยส่งออกยางพารามีปริมาณเพ่ิมข้ึนโดยตลอดทุกปี 
ข. สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่สั่งซ้ือยางพาราจากไทยมากเป็นอันดับ  2  รองจากญ่ีปุ่น 
ค. ช่วงปี  2517 – 2521  สิงคโปร์สั่งซ้ือยางพาราจากไทยเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณปีละ  1,928  เมตริกตัน 
ง. ปี  2520  ญ่ีปุ่น  สหรัฐอเมริกา  และสิงคโปร์  รวมกันแล้วได้สั่งซ้ือยางพาราจากไทยมีมูลค่าคิดเป็น ร้อยละ    
     70  ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดในปีเดียวกัน 
ตอบ  ค. 
แนวคิด ข้อ  ค.  ในช่วงปี  2517 – 2521  สิงคโปร์สั่งซ้ือยางพาราจากไทยเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยปีละ   

     =    4
501,72214,80 −   เมตริกตัน 

     =    1,928.25  เมตริกตัน 
30. ผลต่างของข้อใดที่มีค่าน้อยที่สุด 

ก. ปริมาณยางพาราที่ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอ่ืนๆ  ในปี  2517  กับปริมาณยางพาราที่ส่งออกไปสิงคโปร์ในปี 
เดียวกัน 

ข. ปริมาณยางพาราที่ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอ่ืนๆ  ในปี  2521  กับปริมาณยางพาราที่ส่งออกไป 
สหรัฐอเมริกาในปีเดียวกัน 

ค. ปริมาณยางพาราที่ส่งออกไปยังสิงคโปร์ในปี  2521  กับปริมาณยางพาราที่ส่งออกไปกลุ่มประเทศอ่ืนในปี 
เดียวกัน 

ง. ปริมาณยางพาราที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาในปี  2519  กับปริมาณยางพาราที่ส่งออกไปสิงคโปร์  ในปี 
เดียวกัน 

ตอบ  ง. 
แนวคิด 

 ข้อ  ก. ความแตกต่างของปริมาณยางพาราของกลุ่มประเทศอ่ืนกับประเทศสิงคโปร์  ปี  2517 
      = 178,239 – 72,501  เมตริกตัน 
      = 105,738  เมตริกตัน 
 ข้อ  ข. ความแตกต่างของปริมาณยางพาราของกลุ่มประเทศอ่ืนกับประเทศสหรัฐอเมริกา  ปี  2521 
      = 247,035 – 80,214  เมตริกตัน 
      = 198,490  เมตริกตัน 
 ข้อ  ค. ความแตกต่างของปริมาณยางพาราของกลุ่มประเทศสิงคโปร์กับประเทศอ่ืน  ปี  2521 
      = 247,035 – 80,214  เมตริกตัน 
      = 166,821  เมตริกตัน 
 ข้อ  ง. ความแตกต่างของปริมาณยางพาราของกลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศสิงคโปร์   
  ปี  2519    = 58,397 – 44,830  เมตริกตัน 
      = 13,567  เมตริกตัน 

อนุกรม 

31. 2
P      2     P

4      P
2      2

1      .......... 

ก.  4
P   ข.  P

1    ค.  4
1    ง.  4 

ตอบ  ก. 

แนวคิด 2
P  2 P

4  P
2  2

1  ........ 4
P  

    2
P  กับ P

2  
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    2 กับ 2
1  

    P
4  กับ 4

P  

   จับคู่สลับกลับเศษเป็นส่วน  กลับส่วนเป็นเศษ 
32. 2     5     14     41     122     .......... 

ก.  144  ข.  203   ค.  243   ง.  365 
ตอบ  ง. 
แนวคิด  2 5 14 41 122 .....365 

  ระยะห่าง +3 +9 +27 +81 +243 
   ×3 ×3   ×3 ×3 
33. 45     18     65     28     90     43     120     .......... 

ก.  63  ข.  86   ค.  130   ง.  155 
ตอบ  ก. 
แนวคิด 45 18 65 28 90 43 120 .....63 

  ระยะห่างเว้นตัว               10  15                20  
     5  5 
34. 12     12     24     72     288     .......... 

ก.  1,240  ข.  1,440  ค.  1,420  ง.  1,480 
ตอบ  ข. 
แนวคิด       12 12 24 72 288 .....1,440 

               ×1  ×2 ×3 ×4     ×5 

35. 5
3       8

11      19
30      49

79      .......... 

ก.  1  ข.  128
207    ค.  128

97    ง.  281
142  

ตอบ  ข. 

แนวคิด              5
3  8

11  18
30  49

79  ..... 128
207  

  จาก 3 + 5 = 8 (ส่วนของพจน์ถัดไป) 
  ดังนั้น 79 + 49 = 128 (ส่วนของพจน์ถัดไป) 

  และ 5
3  8

11   (เศษเกิดจาก  3 + 8) 

  ดังนั้น 49
79  128

207  (เศษเกิดจาก  79 + 128) 

36. 3     6     15     96     .......... 
ก.  177  ข.  825   ค.  6,561  ง.  6,657 
ตอบ  ง. 
แนวคิด           3 6 15 96 .....6,657 

  ระยะห่าง      3 9 81 6,561 
                            32 92         812 
37. 024     147     260     383     406     .......... 

ก.  517  ข.  529   ค.  531   ง.  542 
ตอบ  ข. 
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แนวคิด       024 147 260 383 406 .....529 
   เลขตัวแรก เกิดจาก 0     1     2     3     4     5 
   เลขตัวที่สอง เกิดจาก 2     4     6     8     0     2 
   เลขตัวที่สาม เกิดจาก 4     7     0     3     6     9 
38. 48     7     80     9     120     11     168     13     .......... 

ก.  224  ข.  256   ค.  212   ง.  284 
ตอบ  ก. 
แนวคิด     48 7 80 9 120 11 168 13        .....224 

  ระยะห่างเว้นตัว        32              40  48  56 
     8  8  8 
39. 4     7     11     6     9     13     8    .......... 

ก.  12  ข.  11   ค.  15    ง.  17 
ตอบ  ข. 
แนวคิด  4 7 11 6 9 13 8 .....11 

  ระยะห่างเว้น  2  ตัว     2            2 
40. 21     7     3     30     5     6     24     3     .......... 

ก.  6  ข.  7   ค.  9   ง.  8 
ตอบ  ง. 
แนวคิด                21 7 3 30 5 6 24 3 .....8 

 
 
   7×3  5×6 3×8 

อุปมาอุปไมย 
41. แมลงป่อง  :  หาง    ?  :  ? 

ก.  เสือ  :  ขา ข.  ปลา  :  เกล็ด  ค.  ปู  :  ก้าม  ง.  เต่า  :  กระต่าย 
ตอบ  ค.  แนวคิด  แมลงป่องมีหางเป็นเคร่ืองป้องกันตัว 

42. หมู่บ้าน  :  ตําบล    ?  :  ? 
ก.  เปร้ียว  :  เค็ม ข.  หลับ  :  ต่ืน  ค.  วัน  :  สัปดาห์  ง.  ครู  :  โรงเรียน 
ตอบ  ค.  แนวคิด หมู่บ้านเล็กกว่าตําบล 

43. น้ํามัน  :  เคร่ืองจักร          ?  :  ? 
ก.  คนไข้  :  โรงพยาบาล   ข.  นักเรียน  :  โรงเรียน 
ค.  อาหาร  :  นักกีฬา    ง.  น้ํา  :  โอ่ง 
ตอบ  ค.  แนวคิด น้ํามันเป็นพลังงานทําให้เคร่ืองจักรทํางานได้ 

44. โทรทัศน์  :  วิดีโอ     ?  :  ? 
ก.  รถยนต์  :  ถนน ข.  พัดลม  :  ไฟฟ้า ค.  กล้อง  :  ฟิล์ม  ง.  ร้ัว  :  เสาโทรเลข 
ตอบ  ค.  แนวคิด วิดีโอเป็นส่วนประกอบของโทรทัศน์ 

45. มุ้งลวด  :  ยุง 
ก.  หมวก  :  น้ํา ข.  ห้องขัง  :  นักโทษ ค.  ม่าน  :  ลม  ง.  แว่น  :  ฝุ่น 
ตอบ  ข.  แนวคิด มุ้งลวดเป็นเคร่ืองป้องกันยุงไม่ให้เข้ามากัดเลือด 

46. ไฟฟ้า  :  สว่าง ?  :  ? 
ก.  อาทิตย์  :  กลางวัน   ข.  น้ํา  :  ฝน  
ค.  ลม  :  เย็น    ง.  ดิน  :  อาหาร 
ตอบ  ค.  แนวคิด ไฟฟ้าทําให้เกิดแสงสว่าง 
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47. สนุกเกอร์  :  บิลเลียด  ?  :  ? 
ก.  ว่ิงแข่ง  :  เทนนิส    ข.  ฟุตบอล  :  แฮนด์บอล 
ค.  บาสเกตบอล  :  วอลเลย์บอล  ง.  ปิงปอง  :  ตะกร้อ 
ตอบ  ค.  แนวคิด ลูกสนุกเกอร์กับบิลเลียดมีขนาดใกล้เคียงกัน 

48. สมุทรปราการ  :  กรุงเทพฯ       ?  :  ? 
ก.  ตราด  :  ชลบุรี    ข.  ลําพูน  :  เชียงใหม่ 
ค.  อ่างทอง  :  นครสวรรค์   ง.  ขอนแก่น  :  บุรีรัมย์ 
ตอบ  ข.  แนวคิด สมุทรปราการและกรุงเทพฯ  เป็นจังหวัดที่ติดกัน  อยู่ในภาคกลางเหมือนกัน 

49. ประตู  :  ฟุตบอล    ?  :  ? 
ก.  เซ็ท  :  รักบี้    ข.  แต้ม  :  ปิงปอง  
ค.  เซ็ท  :  ตะกร้อ    ง.  แต้ม  :  วอลเลย์บอล  
ตอบ  ค.  แนวคิด ฟุตบอลถ้ายิงประตูได้จะเรียกว่า  ประตู 

50. ปลัดอําเภอ  :  นักปกครอง    ?  :  ? 
ก.  เคร่ืองไฟฟ้า  :  วิทยุ   ข.  หมู่บ้าน  :  ตําบล 
ค.  ทหาร  :  ร้ัวของชาติ   ง.  การเงิน  :  ฝ่ายบริหาร 
ตอบ  ข.  แนวคิด ปลัดอําเภอเป็นส่วนย่อยของนักปกครอง 

เติมคํา 
51. ตํารวจมีหน้าที่คอย...........เหตุการณ์เพ่ือป้องกันมิให้...........ก่ออาชญากรรม 

ก.  สอดส่าย  ผู้ร้าย    ข.  สอดแทรก  โจร 
ค.  สอดแนม  อาชญากร   ง.  สอดส่อง  อาชญากร 
ตอบ  ง.  แนวคิด สอดส่อง  หมายถึง  ตรวจดูทั่วๆ ไป,  เอาใจใส่ดูแล 

52. เร่ืองนี้ผมจะยอม...........ไม่ได้ต้องพยายามหาหลักฐานมา...........ข้อเขียนของผมให้ได้ 
ก.  แพ้  ประกอบ ข.  จนมุม  ประกอบ ค.  จนแต้ม  ประกอบ ง.  จนตรอก  เสริม 
ตอบ  ค.  แนวคิด จนแต้ม  หมายถึง  ไม่มีทางเดินหรือไม่มีทางสู้ 

53. ...........ลูกๆ  เป็นฝั่งเป็นฝาไปหมดแล้วเขาคง...........ลงได้โดยไม่มีความกังวลใดๆ 
ก.  แม้ว่า  เสียชีวิต ข.  แม้ว่า  สิ้นชีวิต  ค.  ขณะที่  เสียชีวิต ง.  เม่ือ  สิ้นชีวิต 
ตอบ  ข.  แนวคิด สิ้นชีวติ  หมายถึง  ตาย  เช่น  บิดามารดาเขาสิน้ชีวิตไปนานแล้ว   ส่วนเสียชีวิต  หมายถึง  
ตาย  เช่น  เขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเม่ือวานนี ้

54. พอเขานึกจะพูดเขาก็พูด...........ข้ึนมา...........ไม่ได้คํานึงถึงคนอ่ืนเขาจะพูดจบแล้วหรือยัง 
ก.  ขัดคอ  ซ่ึง ข.  ขัดจังหวะ  ซ่ึง  ค.  ขัดบท  โดย  ง.  ขัดจังหวะ  โดย 
ตอบ  ค.  แนวคิด ขัดบท  หมายถึง  แทรกเข้ามาเม่ือพูดยังไม่จบเร่ือง 

55. ถ้าเป็นงานที่ต้องทํา...........ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงแล้ว  ใครต่อใครก็...........ทํากันดีนัก 
ก.  ต่อหน้า  กุลีกุจอ    ข.  สําหรับ  ขมักเขมัน 
ค.  เพ่ือ  ขมีขมัน    ง.  โดยคําสั่งของ  กุลีกุจอ 
ตอบ  ก.  แนวคิด กุลีกุจอ  หมายถึง  ช่วยจัดช่วยทําอย่างเอาจริงเอาจัง 

56. ปัญหาที่สําคัญย่ิงของเยาวชนไทยในปัจจุบัน  คือมักจะถูก...........ให้ประพฤติตนไปในทางที่ผิด 
ก.  ดึงดูด  ข.  แนะแนว  ค.  ฉุดกระชาก  ง.  ชักจูง 
ตอบ  ง.  แนวคิด ชักจูง  หมายถึง  จูงใจเพ่ือให้เห็นคล้อยตาม 

57. การบริจาคโลหิตเป็นการ...........ชีวิตเพ่ือนมนุษย์...........กุศลมหาศาล 
ก.  ต่อ  จะได้ ข.  พยุง  และได้  ค.  ช่วยเหลือ  ทําให้ได้ ง.  ช่วย  ทั้งยังได้ 
ตอบ  ง. 
 

534



คู่มือเตรยีมสอบ 87 

58. ประธานคณะกรรมการพัฒนาตําบลได้ทําหนังสือ...........สมเด็จพระราชาคณะเพ่ือขอคําแนะนําจาก...........ในด้าน
การพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรมภายในตําบล 
ก.  นมัสการ  พระคุณเจ้า   ข.  นมัสการ  พระคุณท่าน 
ค.  กราบนมัสการ  พระคุณเจ้า   ง.  กราบเรียน  พระคุณท่าน 
ตอบ  ก.  แนวคิด นมัสการ  เป็นคําข้ึนต้น  หรือลงท้าย  จดหมายที่มีไปถึงพระภิกษุสามเณร 

59. เคร่ืองหมาย  อัญประกาศ...........บางคร้ังเรียกว่าเคร่ืองหมายคําพูดเป็นเคร่ืองหมายวรรคตอนในภาษาไทยที่ใช้
...........ข้อความที่เป็นคําพูดของผู้อ่ืน...........ยกมาจากที่อ่ืนซ่ึงเป็นข้อความสําคัญ 
ก.  ซ่ึง  และ  แยก ข.  และ  แยก  หรือ ค.  หรือ  ค่ัน  หรือ ง.  หรือ  ค่ัน  และ 
ตอบ  ค. 

60. บทบาทที่สําคัญของข้าราชการคือ...........ประชาชนดังคํากล่าวว่า  “ข้าราชการคือบุคคลที่ทํางานให้ประชาชนชื่น
ใจ”  ...........ต้องตระหนักและให้ความเคารพในบทบาทและหน้าที่ของตน...........ปฏิบัติต่อประชาชนทุกคนอย่าง
เสมอหน้าด้วยความรวดเร็ว 
ก.  การบริการ  ฉะนั้นจึง  โดย   ข.  การบริการ  และ  ด้วยการ 
ค.  การบริการ  หาก  โดย   ง.  การบริการ  และ  และ 
ตอบ  ก. 
 

บทความส้ัน 
61. “ศาสนาพราหมณ์มีกําเนิดในประเทศอินเดียมาต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์  อันเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดา

ศาสนาที่ยังมีการนับถือกันอยู่ในปัจจุบันนี้”  ข้อความข้างต้นสามารถสรุปได้อย่างไร 
ก.  ปัจจุบันไม่มีใครนับถือศาสนาพราหมณ์ ข.  ศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดมีที่มาจากอินเดีย 
ค.  ศาสนาพราหมณ์เป็นที่มาของศาสนาพุทธ ง.  อินเดียเป็นประเทศแรกที่เกิดข้ึนในโลก 
ตอบ  ข.  แนวคิด ศาสนาพราหมณ์ในประเทศอินเดีย  เป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุด 

62. “การกลายเป็นเมืองและการขยายขนาดของเมืองในประเทศกําลังพัฒนา  ปัจจุบันนี้ไม่ได้สอดคล้องสัมพันธ์กับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมเมือง  เหมือนในประเทศที่พัฒนาแล้ว  แต่เป็นผลจากการเพ่ิมจํานวน
ประชากรตามธรรมชาติเป็นสําคัญ”   ข้อความข้างต้นสามารถสรุปได้อย่างไร 
ก.  ลักษณะความเป็นเมืองของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน 
ข.  ความเป็นเมืองในประเทศกําลังพัฒนามีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
ค.  ระบบเศรษฐกิจในประเทศกําลังพัฒนาเติบโตช้ากว่าการขยายขนาดของเมือง 
ง.  ความเป็นเมืองในประเทศกําลังพัฒนา  เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของประชากร 
ตอบ  ง.  แนวคิด การกลายเป็นเมืองและการขยายขนาดของเมืองเป็นผลมาจากการเพ่ิมจํานวนประชากร 

63. “การวางแผนพัฒนาประเทศในด้านใดก็ตาม  หรือกระทําทุกด้านก็ตาม  หากจะทําให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายจะต้องอาศัยและเทคนิคในการวางแผน”   ข้อความข้างต้นสามารถสรุปได้อย่างไร 
ก.  หลักและเทคนิคของการวางแผนมีความสําคัญต่อการวางแผนพัฒนาประเทศ 
ข.  การกําหนดวัตถุประสงค์เป็นหลักและเทคนิคในการวางแผน 
ค.  การวางแผนทําให้การพัฒนาประเทศบรรลุวัตถุประสงค์ 
ง.  การพัฒนาประเทศต้องมีการวางแผน 
ตอบ  ก.  แนวคิด การวางแผนพัฒนาประเทศต้องอาศัยหลักและเทคนิคในการวางแผน 

64. “นับต้ังแต่ระบบทุนนิยมเข้ามามีบทบาทในภาคอีสานการผลิตก็เปลี่ยนไป  เดิมเป็นการผลิตเพ่ือบริโภคแต่ปัจจุบัน
เปลี่ยนมาเป็นการผลิตเพ่ือจําหน่าย”  ข้อความข้างต้นสามารถสรุปได้อย่างไร 
ก.  ระบบทุนนิยมเหมาะสมกับภาคอีสาน 
ข.  ในปัจจุบันการผลิตในภาคอีสานเป็นการผลิตเพ่ือการจําหน่าย 
ค.  ระบบทุนนิยมทําให้สินค้าของภาคอีสานมีคุณภาพ 
ง.  ในปัจจุบันระบบทุนนิยมเป็นที่ยอมรับในภาคอีสาน 
ตอบ  ข.  แนวคิด แต่ปัจจุบันภาคอีสานเปลี่ยนมาเป็นการผลิตเพ่ือจําหน่าย 
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65. “ชื่อหมู่บ้านในจังหวัดมหาสารคามเป็นชื่อที่ต้ังจากลักษณะภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมบริเวณที่ต้ังหมู่บ้าน ซ่ึงพบ
เด่นชัดเป็นพิเศษ  เช่น  เป็นบริเวณหนองน้ํา  เป็นป่า  หรือมีพืชมีสัตว์ให้เป็นที่สังเกต  เช่น  หมู่บ้านโนนนกทา  
บ้านหนองปลาโด  เป็นต้น”   ข้อความข้างต้นสามารถสรุปได้อย่างไร 
ก.  จังหวัดมหาสารคามมีสภาพภูมิศาสตร์หลากหลาย 
ข.  การต้ังชื่อหมู่บ้านของจังหวัดมหาสารคามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
ค.  จังหวัดมหาสารคามมีลักษณะภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่เห็นเด่นชัด 
ง.  ชื่อหมู่บ้านในจังหวัดมหาสารคามบ่งบอกให้ทราบถึงสภาพธรรมชาติ 
ตอบ  ง.  แนวคิด จังหวัดมหาสารคามเป็นชื่อที่ตั้งจากลักษณะภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  โดยยกตัวอย่าง 

66. “ประตูสามยอดเป็นประตูกําแพงเมือง  ซ่ึงสร้างข้ึนในรัชกาลที่  5  โดยสร้างเป็นประตูสามช่อง  มียอดทั้งสามช่วง
ต้ังแต่นั้นมาชาวบ้านก็พากันเรียกประตูดังกล่าวนี้ว่า  ประตูสามยอด”  ข้อความข้างต้นสามารถสรุปได้อย่างไร 
ก.  ชาวบ้านเรียกประตูที่กล่าวถึงว่า  ประตูสามยอด 
ข.  ประตูสามยอดได้ชื่อจากลักษณะของประตูที่มีสามช่องและมียอดทุกช่อง 
ค.  มีความนิยมที่จะสร้างประตูกําแพงเมืองให้มียอดเสมอ 
ง.  เร่ิมมีการสร้างประตูกําแพงเมืองเม่ือคร้ังรัชกาลที่  5 
ตอบ  ข.  แนวคิด ชาวบ้านเรียกประตูสามยอด  เพราะเกิดจากประตูมียอดทั้ง  3  ช่อง 

67. “ผงซักฟอกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีผลทําให้พืชน้ําเจริญเติบโตเร็ว  เพราะว่ามีสารอาหารที่เป็นปุ๋ยของพืชแต่จะมีผลทํา
ให้น้ําเสียในระยะหลัง  เพราะว่าพืชจะดึงออกซิเจนในน้ํามาใช้ในการหายใจ” ข้อความข้างต้นสามารถสรุปได้อย่างไร 
ก. ผงซักฟอกมีส่วนทําให้น้ําเสีย 
ข. พืชน้ําเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่น้ําเสีย 
ค. ผงซักฟอกให้ประโยชน์แก่มนุษย์ได้หลายอย่าง 
ง. พืชน้ําจะไม่ใช้ออกซิเจนในอากาศมาปรุงอาหาร 
ตอบ  ก.  แนวคิด แต่จะมีผลทําให้น้ําเสียในระยะหลัง 

68. “เศรษฐกิจกําลังอยู่ในภาวะเงินเฟ้อ”  ประโยคนี้ตีความว่าอย่างไร 
ก.  สินค้าราคาแพง    ข.  การลงทุนสูงข้ึน 
ค.  ค่าเงินบาทเพ่ิมข้ึน    ง.  ค่าเงินบาทลดลง 
ตอบ  ง. 

69. “ไทยเสียดุลการค้าปีละหลายล้านบาท”  ประโยคนี้ตีความว่าอย่างไร 
ก.  การจําหน่ายสินค้าให้ต่างประเทศตํ่ากว่าราคาทุน 
ข.  การซ้ือสินค้าต่างประเทศซํ้ากับที่ผลิตได้ในประเทศ 
ค.  การส่งสินค้าออกไปจําหน่ายต่างประเทศน้อยกว่าการรับซ้ือ 
ง.  การส่งสินค้าออกไปจําหน่ายต่างประเทศสูงกว่าการรับซ้ือ 
ตอบ  ค. 

70. “แม้ว่าต่างชาติจะให้ความสนใจข่าวคราวการเคลื่อนไหวของประเทศไทย  โดยเฉพาะเม่ือมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐบาล  แต่สิ่งที่เขาสนใจที่สุดกลับเป็นเร่ืองราวทางเศรษฐกิจมากกว่า”  ข้อความนี้ตีความว่าอย่างไร 
ก.  ต่างชาติให้ความสนใจความเคลื่อนไหวของไทยทุกด้าน 
ข.  ต่างชาติสนใจความเคลื่อนไหวของไทยเพ่ือเป้าหมายทางเศรษฐกิจ 
ค.  ต่างชาติให้ความสนใจความเคลื่อนไหวของไทยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ 
ง.  ความเคลื่อนไหวทางการเมืองของไทยมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของต่างชาติ 
ตอบ  ง.  แนวคิด ต่างชาติให้ความสนใจข่าวการเคลื่อนไหวทางการเมือง  ซ่ึงมีผลต่อเศรษฐกิจของไทย 
 

การสรุปเหตุผล 
71. พระภิกษุและสามเณรต้องห่มผ้าเหลือง  วิทยาห่มผ้าเหลือง  ดังนั้น 

ก.  วิทยาจะต้องเป็นพระภิกษุ   ข.  วิทยาจะต้องเป็นสามเณร 
ค.  วิทยาจะต้องเป็นพระภิกษุหรือสามเณร ง.  สรุปแน่นอนไม่ได้ 
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ตอบ  ง. 
แนวคิด จาก             พระภิกษุและสามเณร ห่มผ้าเหลือง 

    P Q 
    วิทยาห่มผ้าเหลือง 
    Q 
   ดังนั้น สรุปไม่แน่นอน 
72. การรับประทานยารักษาโรคบางชนิดจะเป็นอันตรายร้ายแรง 

ก.  สุนารี  รับประทานยารักษาโรคบางชนิด ข.  สุนารี  ไม่ได้รับประทานยารักษาโรค 
ค.  สุนารี  รับประทานยารักษาโรคทุกชนิด ง.  สรุปแน่นอนไม่ได้ 
ตอบ  ง. 
แนวคิด จาก          การรับประทานยารักษาโรคบางชนิด เป็นอันตรายร้ายแรง 

      P Q  
    สุนารีได้รับอันตรายร้ายแรง 
     Q 
   ดังนั้น สรุปไม่แน่นอน 
73. ถ้าเขาไปทัศนาจรกับรถคันนี้เขาต้องตาย  เขาไม่ได้ไปเขาก็ตาย  แต่เขาไปดูภาพยนตร์  ดังนั้น 

ก.  เขาไม่ตาย    ข.  เขาตาย  
ค.  เขาตายและไม่ตายกํ้าก่ึงกัน   ง.  สรุปแน่นอนไม่ได้ 
ตอบ  ข. 
แนวคิด จาก  เขาไปทัศนาจรกับรถคนนี้ เขาต้องตาย 

    เขาไม่ได้ไปทัศนาจร เขาต้องตาย 
    เขาไปดูภาพยนตร์ (เขาไม่ได้ไปทัศนาจร) 
74. นาย  ก.  อยู่ติดกับนาย  ข.  แต่อยู่ทางซ้ายของนาย  ค.  นาย  ค.  อยู่ทางขวาของนาย  ง.  ถามว่าใครอยู่ไกลจาก

นาย  ก.  มากที่สุด 
ก.  นาย  ข.  ข.  นาย  ค.  ค.  นาย  ง  ง.  สรุปแน่นอนไม่ได้ 
ตอบ  ง. 
แนวคิด  แบบที่  1          ง ก + ข ค 

   แบบที่  2  ก + ข ง ค 
 ดังนั้น  จะเห็นว่าคนที่ไกลจาก  ก  มากที่สุดจะไม่แน่นอน  ประกอบกับไม่ทราบระยะห่างจาก  ก  ข  ค  และ  ง 
75. คนทุกคนเป็นสัตว์สี่ขา  สัตว์สี่ขาทุกตัวบินได้  ฉะนั้น 

ก.  คนบินไม่ได้    ข.  คนบินได้ 
ค.  สัตว์บินได้ทุกตัวมี  4  ขา   ง.  สัตว์  4  ขาทุกตัวเป็นคน 
ตอบ  ข. 
แนวคิด จาก  คนทุกคน เป็นสัตว์สี่ขา 

    สัตว์สี่ขาทุกตัว บินได้ 
   ดังนั้น สรุปได้ว่าคนทุกคนบินได้ 
76. ภาคอีสานอากาศร้อน  ภาคอีสานมีภูเขามาก  ดังนั้น 

ก.  อากาศร้อนเพราะมีภูเขามาก  ข.  มีภูเขามาก  เพราะอากาศร้อน 
ค.  ภาคอีสานมีภูเขามาก  ดังนั้น  ภาคอีสานจึงอากาศร้อน  ง.  สรุปแน่นอนไม่ได้ 
ตอบ  ง. 
แนวคิด จาก  ภาคอีสานอากาศร้อน  ภาคอีสานมีภูเขามาก 

    อากาศร้อนและมีภูเขามากนั้น ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
   ดังนั้น สรุปแน่นอนไม่ได้ 
 

537



คู่มือเตรยีมสอบ 90 

77. ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม  สุขุมวิทเป็นถนนสายหนึ่ง 
ก.  สุขุมวิทมุ่งสู่กรุงโรม   ข.  ยังตอบไม่ได้ว่าสุขุมวิทจะมุ่งสู่โรม 
ค.  สุขุมวิทเป็นถนนสายหนึ่งในประเทศไทย ง.  สรุปแน่นอนไม่ได้ 
ตอบ  ก. 
แนวคิด จาก  ถนนทุกสาย มุ่งสู่กรุงโรม 

    P Q 
    สุขุมวิทเป็นถนนสายหนึ่ง 
    P 
   ดังนั้น สุขุมวิทมุ่งสู่กรุงโรม 
78. เมือง  ก.  อยู่ทางทิศใต้ของเมือง  ข.  และอยู่ทางทิศตะวันตกของเมือง  ง.  เมือง   ค.  อยู่ทางทิศเหนือของเมือง ง.  

ดังนั้น 
ก.  เมือง  ค.  อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง  ก. 
ข.  เมือง  ค.  อยู่ห่างจากเมือง  ก.  มากที่สุด 
ค.  เมือง  ข.  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง  ง. 
ง.  เมือง  ก.  อยู่ห่างจากเมือง  ข.  เท่ากับเมือง  ข.  ห่างเมือง  ค. 
ตอบ  ก. 
แนวคิด   ข  ค (ตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง  ก) 

 
    ก  ง 
79. สุดสวย  สูงกว่าสดศรี  แต่เต้ียกว่าสดชื่น  สุดคนึงสูงกว่าสดชื่น  ดังนั้น  ใครสูงสุด 

ก.  สดศรี  ข.  สดชื่น  ค.  สุดสวย  ง.  สุดคนึง 
ตอบ  ง. 
แนวคิด  สุดคนึง   มาก 

   สดชื่น    
   สุดสวย 
   สมศรี   น้อย 
80. แพรวมาโรงเรียนสาย  พราวและแพรมาสายกว่า  แต่พรรณมาเป็นคนสุดท้าย  ดังนั้น  โรงเรียนนี้ใครมาถึงโรงเรียน

คนแรก 
ก.  แพรว  ข.  พราว   ค.  แพร   ง.  สรุปแน่นอนไม่ได้ 
ตอบ  ง. 
แนวคิด พรรณ พรรณ พรรณ            มาก 

   พราว พราว 
   แพร หรือ แพร  
   แพรว  แพรว น้อย 
  จาก โรงเรียนนี้ไม่ได้กล่าวถึงว่าใครมาโรงเรียนเป็นคนแรก 
  ดังนั้น สรุปแน่นอนไม่ได้ 

ข้อบกพร่องทางภาษา 
คําส่ัง    ให้หาประโยคที่ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยกรณ์ 
81. ก.  วินัยข้าราชการเป็นสิ่งจําเป็นใคร่ครวญปฏิบัติ 

ข.  ข้าราชการจําเป็นที่ยึดถือแบบแผนอย่างเคร่งครัด 
ค.  ผู้บริหารควรให้ความสนใจระหว่างคนและการงานที่สําคัญ 
ง.  ข้าราชการมีหน้าที่บําบัดทุกข์บํารุงสุขแก่ประชาชน 
ตอบ  ง. 
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แนวคิด ข้อ  ก. ใคร่ครวญ ควรเป็น อย่างย่ิงในการปฏิบัติ 
  ข้อ  ข. แบบแผน ควรเป็น วินัยอย่างเคร่งครัด 
  ข้อ  ค. ระหว่าง ควรเป็น ในเร่ืองของคนและงานเป็นสําคัญ 
82. ก.  เด็กๆ  ควรด่ืมนมตอนเช้าๆ  ทุกวันได้เกิดความเจริญเติบโตเพ่ือตัวเอง 

ข.  กีฬาเป็นอุปกรณ์สําคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
ค.  ผู้ใหญ่บ้านถวายจัตตุปัจจัยแด่พระภิกษุและสามเณร 
ง.  กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะเคร่งครัดการจราจร 
ตอบ  ค. 
แนวคิด ข้อ  ก. ควรเป็น  เด็กควรด่ืมนมตอนเช้าทุกวันเพ่ือสุขภาพของตนเอง 

  ข้อ  ข. อุปกรณ์  ควรเป็น  สื่อ  หมายถึง  ติดต่อให้ถึงกัน 
  ข้อ  ง. เคร่งครัด  ควรเป็น  กรุงเทพมหานครมีนโยบายเข้มงวดเก่ียวกับการจราจร 
83. ก.  สองนักแบดมินตันไทยเดินทางไปประเทศญ่ีปุ่นเพ่ือแข่งขัน 

ข.  วันนี้คุณรุ่งฟ้าอยู่ในชุดสีเหลืองดอกทานตะวัน 
ค.  คุณสุเทพ  วงศ์กําแหง  จะมาในเพลงบ้านเรา 
ง.  สตรีแต่ละคนนั้นดูจะมีท่าทีเข้มแข็งและเป็นนักสู้ทางการเมืองไม่แพ้บุรุษ 
ตอบ  ง. 
แนวคิด ข้อ  ก. สองนักแบดมินตัน  ควรเป็น  นักแบดมินตันไทย  2  คน 

  ข้อ  ข. อยู่ใน  ควรเป็น  สวมชุดสีเหลืองดอกทานตะวัน 
  ข้อ  ค. ในเพลง  ควรเป็น  ร้องเพลงบ้านเรา 
84. ก.  เขาได้รับความพอใจในการที่ได้รับเลือกเป็นประธาน 

ข.  สถานตากอากาศแห่งนี้เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมของคนจํานวนมาก 
ค.  ปัจจุบันเทคโนโลยีและเทคนิควิทยาการเกือบทุกด้านก้าวหน้าข้ึนมาก 
ง.  เจ้าหน้าที่ออกไปแนะนําเกษตรกรเร่ืองการเลี้ยงปศุสัตว์  วัว  ควาย  หมู 
ตอบ  ข. 
แนวคิด ข้อ  ก. ได้รับความพอใจ  ควรเป็น  เขามีความพอใจที่ได้รับเลือกเป็นประธาน 

  ข้อ  ค. เทคนิค  ควรตัดออก 
  ข้อ  ง. วัว  ควาย  หมู  เป็นคําฟุ่มเฟือย  ควรตัดออก  เพราะปศุสัตว์  หมายถึงสัตว์เลี้ยง

สําหรับใช้แรงงาน 
85. ก.  ผมมีความยินดีที่มีโอกาสกล่าวคําอวยพรแก่คู่บ่าวสาวในงานแต่งงานที่ภูมิภาคนี้ 

ข.  เม่ือถึงสนามบินดอนเมืองหลังจากนายทหารและนายแพทย์ได้กล่าวคําอําลาผู้มาส่งแล้ว  ทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไป 
     ข้ึนเคร่ืองบินคนละสายการบิน 
ค.  รัฐบาลไทยมีนโยบายที่จะสนับสนุนเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ดีข้ึน 
ง.  การสอบสวนคดีปล้นทรัพย์รายนี้ผูกพันไปถึงผู้มีอิทธิพลในวงการค้าอีกหลายคน 
ตอบ  ค. 
แนวคิด ข้อ  ก. ภาคภูมิ  ควรตัดออก  ควรเป็น  ในงานแต่งงานที่เป็นมงคลนี้ 

  ข้อ  ข. ทั้งคู่ก็แยกย้าย  ควรเป็น  ต่างก็แยกย้าย 
  ข้อ  ง. ผูกพัน  ควรเป็น  เก่ียวพัน 
86. ก.  ทําบุญบ้านปีนี้ต้องไปนิมนต์พระสงฆ์  9  รูป  และอัญเชิญพระพุทธรูป  1  องค์ 

ข.  เม่ือถึงฤดูแล้งหนุ่มสาวจังหวัดสุรินทร์ต้องอพยพลงมาภาคกลางดังโขลงช้างที่ทิ้งป่าแยกหากินเป็นรายตัว 
ค.  ผมรู้สึกเสียใจที่ต้องยืมรถคุณไปใช้สักสามวัน 
ง.  ฝนก็กระปริดกระปรอยอย่างนี้  รอจนเข้าพรรษาแล้วก็ยังไม่ได้หว่านแน่ 
ตอบ  ก. 
แนวคิด ข้อ  ข. รายตัว  ควรเป็น  รายเชือก 

  ข้อ  ค. เสียใจ  ควรเป็น  เกรงใจ  เพราะการยืมรถไม่ใช่เร่ืองต้องเสียใจ 
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  ข้อ  ง. กระปริดกระปรอย  ควรเป็น  กะปริดกะปรอย  หรือ  กะปริบกะปรอย 
87. ก.  การดําเนินกิจการส่งเสริมกําลังใจข้าราชการ 

ข.  มีความจําเป็นและต้องอาศัยส่วนร่วมมือประสานงานจากทุกหน่วยงาน 
ค.  อีกทั้งจะต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนโดยรัฐบาลด้วย 
ง.  จึงจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
ตอบ  ง. 
แนวคิด ข้อ  ก. การดําเนินกิจการ  ควรเป็น  การส่งเสริมกําลังใจข้าราชการ 

  ข้อ  ข. ส่วนร่วมมือ  ควรเป็น  ความร่วมมือ 
  ข้อ  ค. โดย  ควรเป็น  จาก 
88. ก.  ลําดับนั้นมีความสําคัญในภาษาไทย 

ข.  การเรียงคําผิดความเก่ียวพันของคําในประโยคจะเปลี่ยนไป 
ค.  อาจทําให้เกิดการเข้าใจผิดหรือทําให้ความหมายของประโยคแปรเป็นอย่างอ่ืน 
ง.  ที่ควรให้ความสําคัญในการลําดับคํา 
ตอบ  ก. 
แนวคิด ข้อ  ข. ความเก่ียวพัน  ควรเป็น  ความหมาย 

  ข้อ  ค. แปร  ควรเป็น  เปลี่ยน 
  ข้อ  ง. ลําดับคํา  ควรเป็น  เรียงคํา 
89. ก.  เม่ือจําเลยขอเลื่อนเวลาออกไป 

ข.  เพ่ือไปสะสมพยานหลักฐานต่างๆ 
ค.  การสืบสวนก็จําเป็นต้องเลื่อนออกไปโดยให้มีการสืบสวนใหม่ 
ง.  และให้เป็นไปตามหมายกําหนดการนี้ 
ตอบ  ก. 
แนวคิด ข้อ  ข. สะสม  ควรเป็น  หาพยานหลักฐาน 

  ข้อ  ค. สืบสวน  ควรเป็น  สอบสวน  หมายถึง  การรวบรวมพยานหลักฐานซ่ึงพนักงานได้
สอบสวนไปเก่ียวกับความผิดที่กล่าวหา  เพ่ือจะทราบข้อเท็จจริงและเพ่ือจะเอาตัว
ผู้กระทําผิดมาฟ้องลงโทษ 

  ข้อ  ง. หมายกําหนดการนี้  ควรเป็น  กําหนดการนี้  เนื่องจาก  หมายกําหนดการ  หมายถึง  
เอกสาร  แจ้งกําหนดข้ันตอนของงานพระราชพิธีที่จะต้องอ้างพระบรมราชโองการ 

90. ก.  กรมการปกครองมีนโยบายที่จะเคร่งครัดการจราจร 
ข.  กรมศุลกากรจะเร่ิมกวดขันในระเบียบการต้ังด่านตรวจสินค้าตามแนวชายแดน 
ค.  การค้าของไทยเพียงไตรมาสแรกของปีนี้มีนโยบายที่จะดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ง.  ภาวะการครองชีพของชาวชนบทดีกว่าชาวชานเมืองของเมืองหลวง 
ตอบ  ง. 
แนวคิด ข้อ  ก. เคร่งครัด  ควรเป็น  เข้มงวดเก่ียวกับการจราจร 

  ข้อ  ข. ในระเบียบ  ควรเป็น  เร่ืองการต้ังด่านตรวจสินค้าตามแนวชายแดน 
  ข้อ  ค. มีนโยบาย  ควรเป็น  มีแนวโน้ม 

 
คําส่ัง    จงพิจารณาคําหรือกลุ่มคําที่ขีดเส้นใต้และมีตัวเลข  1,  2  หรือ  3  กํากับอยู่แล้ว  เลือกตอบดังนี้ 
          ตอบ  ก.  ถ้าคําหรือกลุ่มคําที่ขีดเส้นใต้ทั้ง  3  กลุ่ม  ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา 
  ตอบ  ข.  ถ้าคําหรือกลุ่มคําที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม  1  และกลุ่ม  2  ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา 
  ตอบ  ค.  ถ้าคําหรือกลุ่มคําที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม  1  และกลุ่ม  3  ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา 
  ตอบ  ง.  ถ้าคําหรือกลุ่มที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม  2  และกลุ่ม  3  ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา   
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91. )1(
จาก   หลักฐานประวัติศาสตร์และโบราณคดี  )2(

ปรากฏพบวา่
  ภาคเหนือตอนล่าง  หรือลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา

ตอนบนเป็น  )3(
ที=ตั*ง   ของอาณาจักรสุโขทัย 

ตอบ  ค.  แนวคิด ปรากฏพบว่า  ควรเป็น  ปรากฏว่า 
 

92. )1(
แนวความคิด  เทวราชา ซ่ึงถือว่าพระมหากษัตริย์  )2(

เปรียบเปรย  เป็นเทพเจ้า )3(
ทาํนอง   อวตารของพระนารายณ์ 

ตอบ  ค.  แนวคิด เปรียบเปรย  ควรเป็น  เปรียบเสมือน 
 

93. )1(
การเผยแพร่  พระ พุทธศาสนา   เป็ น กา ร   )2(

การถ่ายทอด   พระ พุทธศาสน า ใ ห้ผู้ อ่ื น เ ข้ า ใ จแล้ ว เ กิ ด  

)3(
ใสศรัทธาความเลื=อม  

ตอบ  ข.  แนวคิด ความเลื่อมใสศรัทธา  ควรเป็น  ความเลื่อมใส  ตัดคําว่าศรัทธาออกไป 
 

94. การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางเป็น  )1(
หนา้ที=   ของกรมการมหาเถรสมาคม  ซ่ึงเป็น  )2(

องคก์ร   สูงสุดในการ

ปกครองมีสมเด็จพระสังฆราช  )3(
ธานทรงเป็นประ  

ตอบ  ก. 
 

95. สมณะ  )1(
แปลวา่   ผู้สงบ  )2(

ไดแ้ก่   มีกายสงบ  ไม่คะนองกาย  ไม่แสดง  )3(
กริยา   อันไม่สมควร  มีวาจาสงบ         

ไม่คะนองวาจา 
ตอบ  ค.  แนวคิด กริยา  ควรเป็น  กิริยา  หมายถึง  อาการที่แสดงออกมาด้วยกาย  มารยาท 
 

การเรียงประโยค 
96. ข้อความใดอยู่ในลําดับที่  4 

ก.  ดังนั้น  การศึกษาประวัติการดนตรีจึงเป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่ง 
ข.  ดนตรีเป็นวัฒนธรรมอันสูงส่งอย่างหนึ่งของชาติ 
ค.  ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอารยธรรมของชาติเจ้าของดนตรีได้เป็นอย่างดี 
ง.  เพราะช่วยให้ได้รู้ใจในศิลปวัฒนธรรมของตนได้ดียิ่งข้ึน 
ตอบ  ก.  แนวคิด ข(1) ค(2) ง(3) ก(4)    

97. ข้อความใดอยู่ในลําดับที่  3 
ก.  ถ้าคิดอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าตนได้ตายไปแล้ว 
ข.  แต่บางคนคิดว่าตัวเองไม่ได้เกิดมาเพ่ือทํางานนอกจากจะกินและนอนอย่างเดียว 
ค.  เพราะคนตายไม่ต้องทํางานจะนอนทั้งวันทั้งคืนก็ได้ 
ง.  เม่ือเราเกิดมาเป็นคนแล้วจําเป็นจะต้องทํางาน 
ตอบ  ก.  แนวคิด ง(1) ข(2) ก(3) ค(4) 
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98. ข้อความใดอยู่ในลําดับที่  4 
ก.  แนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างรวดเร็วในอนาคตอันใกล้นี้ 
ข.  การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลแม้จะสิ้นเปลืองกว่ารถประจําทางแต่สะดวกสบาย 
ค.  รถยนต์จึงกลายเป็นปัจจัยสําคัญที่  5  ของกรุงเทพฯ  ตลาดรถยนต์จึงมี 
ง.  โดยเฉพาะในสภาวะที่ผู้คนแออัดในช่วงเช้าและเย็นของเมืองหลวง 
ตอบ  ก.  แนวคิด ข(1) ง(2) ค(3) ก(4) 

99. ข้อความใดอยู่ในลําดับที่  2 
ก.  เช่น  จังหวัดชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  เป็นต้น 
ข.  ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
ค.  ต่ืนตัวในการเก็บสาหร่ายทะเล  “โนริ”  ไปจําหน่ายแก่พ่อค้าคนกลาง 
ง.  เพ่ือส่งออกไปยังญ่ีปุ่น  จึงมีผลทําให้สาหร่ายธรรมชาติเหลือน้อยลงทุกที 
ตอบ  ก.  แนวคิด ข(1) ก(2) ค(3) ง(4) 

100. ข้อความใดอยู่ในลําดับที่  3 
ก.  อาจเนื่องมาจากสาเหตุว่า 
ข.  การเจริญเติบโตของแพลงค์ตันพืช 
ค.  ไม่สามารถเจริญเติบโตในลักษณะต่อเนื่องได้ 
ง.  น้ําเสียที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมขาดสารอาหารพวกไนโตรเจน 
ตอบ  ก.  แนวคิด ข(1) ค(2) ก(3) ง(4) 
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แนวข้อสอบ  ชุดที่  3 
 

เงื่อนไขสัญลักษณ์ 
A  <  B  ≤  (C + D)  =  E 

F  >  D  <  G  >  A 

ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์ 
1. ข้อสรุปที่  1 A  >  E    ข้อสรุปที่  2  C + F  <  E 

ตอบ  ข. 
ข้อสรุปที่  1 A  >  E 

 แนวคิด จาก A  <  B  ≤  E 
   A  <  E 
  ดังนั้น A  <  E ตอบ  เท็จ 

ข้อสรุปที่  2 C + F  <  E 
  แนวคิด จาก C + D = E 
  และ      F  >  D 
          C + F  >  C + D  =  E 
   ดังนั้น  C + F > E ตอบ  เท็จ 
2. ข้อสรุปที่  1 A  <  D    ข้อสรุปที่  2  F  ≠  G 

ตอบ  ค. 
ข้อสรุปที่  1 A  <  D  

  แนวคิด จาก A  <  B  ≤  C + D 
    A  <  C + D  >  D 
   ดังนั้น เคร่ืองหมายขัดแย้ง ตอบ  ไม่แน่   

ข้อสรุปที่  2 F  ≠  G 
  แนวคิด จาก F  >  D  <  G 
   ดังนั้น เคร่ืองหมายขัดแย้ง ตอบ  ไม่แน่ 
3. ข้อสรุปที่  1 B  >  E    ข้อสรุปที่  2  A + D  <  G 

ตอบ  ง. 
ข้อสรุปที่  1 B  >  E 

  แนวคิด จาก B  ≤  E 
   ดังนั้น B  ≤  E ตอบ  เท็จ 

ข้อสรุปที่  2 A + D  <  G 
  แนวคิด จาก A  <  G 
   และ D  <  G 
   แล้ว    A + D  <  2G  >  G 
   ดังนั้น เคร่ืองหมายขัดแย้ง ตอบ  ไม่แน่ 
4. ข้อสรุปที่  1 C + F  >  E   ข้อสรุปที่  2  A  ≠  C + G 

ตอบ  ก. 
ข้อสรุปที่  1 C + F  >  E 

  แนวคิด จาก C + D  =  E  
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   และ F  >  D 
   แล้ว       C + F  >  C + D  =  E 
   ดังนั้น  C + F  >  E ตอบ  จริง 

ข้อสรุปที่  2 A  ≠  C + G 
  แนวคิด จาก  A  <  C + D 
   และ  D  <  G 
   แล้ว       A  <  C + D  <  C + G 
   ดังนั้น  A  <  C + G ตอบ  จริง 
5. ข้อสรุปที่  1 B  >  F    ข้อสรุปที่  2  A + F  <  G 

ตอบ  ข. 
ข้อสรุปที่  1 B  >  F 

  แนวคิด จาก B  ≤  C + D 
    B  ≤  C + D >  D  <  F 
   ดังนั้น    เคร่ืองหมายขัดแย้ง ตอบ  ไม่แน่ 

ข้อสรุปที่  2 A + F  <  G 
  แนวคิด จาก A  <  G 
   และ F  >  D  <  G 
   ดังนั้น เคร่ืองหมายขัดแย้ง ตอบ  ไม่แน่  

 
2A  >  3B  <  (D + E)  =  C 

D  =  3F  ≥  2
G   ≥  3

H  

ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์ 

6. ข้อสรุปที่  1 2A  >  C   ข้อสรุปที่  2  3B  >  4
D  

ตอบ  ก. 
เปล่ียนเคร่ืองหมายสัญลักษณ์เป็น 

2A  >  3B  ≥  (D + E)  =  C 

D  =  3F  ≥  2
G   ≥  3

H  

ข้อสรุปที่  1 2A  >  C  
  แนวคิด จาก  2A  >  3B  ≥  C 
   ดังนั้น  2A  >  C 

ข้อสรุปที่  2 3B  >  4
D  เปลี่ยน  12B > D 

  แนวคิด จาก  3B  ≥  D + E 
     3B  ≥  D + E  >  D 
     12B > 3B > D 
   ดังนั้น   12B  >  D ตอบ  จริง 
7. ข้อสรุปที่  1 C + 2A  <  3F + E     ข้อสรุปที่  2  4B  >  3A 

ตอบ  ข. 
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ข้อสรุปที่  1 C + 2A  <  3F + E     
  แนวคิด เปรียบเทียบ  C  กับ  3F  และ  2A  กับ  E 
   จาก  C  =  D + E 
   จาก  D  =  3F 
   แล้ว  C  =  3F + E  >  3F 
   ดังนั้น  C  >  3F 
   จาก  2A  >  3B  ≥  D + E 
     2A  >  D + E  >  E 
   ดังนั้น  2A  >  E 
   แล้ว  C + 2A  >  3F + E 
   ดังนั้น  C + 2A  >  3F + E ตอบ  เท็จ 

ข้อสรุปที่  2 4B  >  3A 
  แนวคิด จาก  3B  <  2A 
   คูณ  1.5  ทั้ง  2  ข้าง 4.5B  <  3A 
     4B  <  4.5B  <  3A 
   ดังนั้น  4B  <  3A ตอบ  เท็จ 
8. ข้อสรุปที่  1 D  >  G + H   ข้อสรุปที่  1  G  >  C 

ตอบ  ค. 
ข้อสรุปที่  1 D  >  G + H 

  แนวคิด จาก  D  ≥  2
G  

     2D  ≥  G 
      D  <  2D  ≥  G 
   ดังนั้น  เคร่ืองหมายขัดแย้ง ตอบ  ไม่แน ่

ข้อสรุปที่  2 G  >  C    

  แนวคิด จาก  2
G   ≤  D 

     G  ≤  2D  >  D 
   และ  D + E  =  C 
     D  <  C 
   แล้ว  G  ≤  2D  >  D  <  C 
   ดังนั้น  เคร่ืองหมายขัดแย้ง ตอบ  ไม่แน ่
9. ข้อสรุปที่  1 F  >  2C   ข้อสรุปที่  1  A + B  >  D + H 

ตอบ  ง. 
ข้อสรุปที่  1 F  >  2C  

  แนวคิด จาก  D + E  =  C 
   จาก  D  =  3F 
   แล้ว  3F + E  =  C 
     F  <  3F + E  =  C 
     F  <  C  <  2C 
   ดังนั้น  F  <  2C ตอบ  เท็จ   
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ข้อสรุปที่  2 A + B  >  D + H 
  แนวคิด เปรียบเทียบ  A  กับ  D  และ  B  กับ  H 
   จาก  2A  >  D + E 
     A  <  2A  >  D + E  >  D 
   ดังนั้น  A  กับ  D  เคร่ืองหมายขัดแย้ง ตอบ  ไม่แน ่
10. ข้อสรุปที่  1 3A  >  D + E   ข้อสรุปที่  1  7F  >  G  

ตอบ  ก. 
ข้อสรุปที่  1 3A  >  D + E    

  แนวคิด จาก   2A  >  D + E 
      3A  >  2A  >  D + E 
    ดังนั้น   3A  >  D + E   ตอบ  จริง   

ข้อสรุปที่  2 7F  >  G 

  แนวคิด จาก   3F  ≥  2
G   

       6F  ≥  G 
      7F  >  6F  ≥  G 
    ดังนั้น   7F  >  G   ตอบ  จริง 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ 
11. จงหาค่าของ  a  และ  b 

ข้อมูลที่  1  a2  =  9    ข้อมูลที่  2  a + b  =  7 
ตอบ  จ. 
แนวคิด จาก   a2  =  9  a  มีค่าได้ทั้งบวกและลบ 

   ดังนั้น  เม่ือนําข้อมูล  1  และ  2  รวมกัน  ก็ไม่สามารถหาค่าได้แน่นอน 
12. เลขจํานวนหนึ่งหารด้วย  6  เหลือเศษเท่าใด 

ข้อมูลที่  1  เลขจํานวนนั้นหารด้วย  5  เหลือเศษ  1  
ข้อมูลที่  2  เลขจํานวนนั้นเป็นเลขค่ี 
ตอบ  จ. 
แนวคิด  ข้อมูล  1  เลขที่หารด้วย  5  เหลือเศษ  1  มีหลายค่า  เช่น  6,  16,  26..... 

   ข้อมูล  2  เลขจํานวนนั้นเป็นเลขค่ี  มีหลายค่า  เช่น  1,  3,  5,  7,  9,  11,  13..... 
    เม่ือนําข้อมูล  1  และ  2  รวมกัน  ก็ไม่สามารถหาค่าได้แน่นอน    
13. กําไรจากการขายสีโปสเตอร์  20  กล่อง  เป็นเท่าใด 

ข้อมูลที่  1  สีแต่ละกล่องมี  12  ขวด  มีน้ําหนักรวมกัน  400  กรัม 
ข้อมูลที่  2  ต้นทุนการผลิตสีและบรรจุหีบห่อ  1,000  กล่อง  คิดเป็นเงิน  150,000  บาท 
ตอบ  จ. 
แนวคิด  กําไรจากการขายสีโปสเตอร์  20  กล่อง  ต้องทราบราคาทุนและราคาขาย  แต่ข้อมูล  1  และ  2  
           ไม่สามารถหาราคาทนุและราคาขายได้  จึงไม่สามารถทราบค่าได้ 

14. วันนี้ฝนตกหรือไม่ 
ข้อมูลที่  1  แดงดูทีวีเฉพาะในวันที่ฝนตก   
ข้อมูลที่  2  วันนี้แดงไม่ได้ดูทีวี 
ตอบ  จ. 
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แนวคิด  จาก  แดงดูทีวี ในวันฝนตก 
       P Q 
      วันนี้แดงไม่ได้ดูทีวี 
       P 
    ดังนั้น  สรุปไม่แน่นอน 
15. ทิพย์เป็นคนเต้ียอันดับที่  4  ในชั้นเรียน  นักเรียนในชั้นทั้งหมดมีเท่าใด 

ข้อมูลที่  1  นักเรียนคร่ึงชั้นสูงกว่าทิพย์  
ข้อมูลที่  2  ไม่มีใครที่มีส่วนสูงขนาดเท่ากับทิพย์ในชั้นเรียนนี้ 
ตอบ  ค. 
แนวคิด    สูงกว่าทิพย์คร่ึงชั้น  =  4  คน  โดยไม่มีใครมีส่วนสูงเท่ากับทิพย์ 

      ทิพย์เต้ียอันดับ  4  ดังนั้น  นักเรียนในชั้น  มี  8  คน 
 

 
 
 

16. จิตรเป็นช่างไม้อาศัยอยู่กับพ่ีชาย  ชื่อประจวบ  ซ่ึงเป็นตํารวจ  จิตรมีที่พักอยู่ที่ถนนอะไร 
ข้อมูลที่  1  ตํารวจทุกคนพักที่ถนนพระราม  4  
ข้อมูลที่  2  ทุกคนที่มีบ้านอยู่ที่ถนนอิสรภาพเป็นช่างไม้ 
ตอบ  ก.  แนวคิด จากข้อมูล  1  จะทราบได้ว่าจิตรเป็นช่างไม้อยู่ที่ถนนพระราม  4 

17. จิระมีอาชีพเป็นตํารวจหรือไม่ 
ข้อมูลที่  1  จิระเป็นเพ่ือนของวิจิตร   
ข้อมูลที่  2  ตํารวจทุกคนเป็นเพ่ือนของวิจิตร 
ตอบ  จ. 
แนวคิด  จาก จิระ    เพ่ือนของวิจิตร 

      P   Q 
     ตํารวจทุกคนเป็นเพ่ือนของวิจิตร 
             Q 
    ดังนั้น สรุปไม่แน่นอน 
18. อัตราส่วนของยอดขายสินค้าในปีปัจจุบันเทียบกับในปีก่อน  เป็นเท่าไร 

ข้อมูลที่  1  ยอดขายสินค้าเพ่ิมข้ึน  1,500,000  บาท  
ข้อมูลที่  2  ยอดขายสินค้าเพ่ิมข้ึน 20% 
ตอบ  ข. แนวคิด      ข้อมูล  2  อัตราส่วนสามารถหาได้  120  :  100  =  6  :  5 

19. วิทยาลัย  ก.  รับนักศึกษา  82%  ของผู้สมัครทั้งหมด  จํานวนผู้มาสมัครทั้งหมดเป็นเท่าไร 
ข้อมูลที่  1  จํานวนที่ไม่รับ  คือ  180  คน  
ข้อมูลที่  2  จํานวนที่ได้รับ  คือ  820  คน 
ตอบ  ง. 
แนวคิด  ข้อมูลที่  1 จํานวนไม่ได้รับ = 180  คน = 18% 

    ข้อมูลที่  2 จํานวนที่ได้รับ = 820  คน = 82% 
    ดังนั้น  ข้อมูล  1  เพียงข้อมูลเดียวก็หาได้  และข้อมูล  2  เพียงข้อมูลเดียวก็หาได้ 

20. X
1   มากกว่า  y

1   หรือไม่   

ข้อมูลที่  1  X  >  Y     
ข้อมูลที่  2  Y  >  0 
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ตอบ  ค. 
แนวคิด  ข้อมูลที่  1  และ  2  รวมกัน 

    ข้อมูลที่  1 5  >  2,  4  >  1…..  X  =  5,  4 
    ข้อมูลที่  2 2  >  0,  1  >  0.....  Y  =  2,  1 

    ดังนั้น  ข้อมูลที่  1  และ  2  รวมกัน  จะได้   X
1   น้อยกว่า  Y

1      

คณิตศาสตร์ทั่วไป 
21. กําหนดให้ 7 * 3  =  20  

และ 5 * 2  =  14     
แล้ว 3 * 5  =  ? 
ก.  14  ข.  16   ค.  21   ง.  24 
ตอบ  ข. 
แนวคิด  7 * 3  =  20  (7 + 3) × 2  =  20 

    5 * 2  =  14  (5 + 2) × 2  =  14 
    3 * 5  =  ?  (3 + 5) × 2  =  16 
22. ในการทํางานอย่างหนึ่ง  ก.  ทําคนเดียวจะใช้เวลา  2  ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จ  แต่ถ้าให้  ข.  ทําคนเดียวเช่นกันจะใช้

เวลา  3  ชั่วโมง  อยากทราบว่า  ถ้าทั้ง  ก.  และ  ข.  ทํางานช่วยกันจะแล้วเสร็จในเวลาก่ีชั่วโมง 

ก.  1 5
1   ข.  1 3

1    ค.  2 5
3    ง.  2 5

2  

ตอบ  ก. 

แนวคิด  การทํางานร่วมกัน = BA
AB
+

 

     = 32
32

+
×   วัน 

     = 5
6   วัน 

     = 1 5
1   วัน 

23. กําหนดให้  A  >  B,  B  >  C,  C  >  D  และ  E  <  D  ข้อใดมีค่ามากที่สุด 
ก.  B – A  ข.  A – E  ค.  A – C  ง.  A – D  
ตอบ  ข. 
แนวคิด  จาก A  >  B  >  C  >  D  >  E 

     A  มีค่ามากที่สุด B  มีค่าน้อยที่สุด 
    ดังนั้น ค่ามากที่สุด A – E  คือ  A – E  
24. ทีมบาสเกตบอลทีมหนึ่งแข่งขันชนะ  40  คร้ัง  ในจํานวนแข่งขัน  60  คร้ัง  หากยังเหลือการแข่งขันอีก  32  คร้ัง  

ทีมนี้จะต้องชนะอีกก่ีคร้ังจึงจะชนะ  75%  ของการแข่งขันทั้งหมด 
ก.  26  ข.  27   ค.  28   ง.  29 
ตอบ  ง. 
แนวคิด  การแข่งขัน  100  คร้ัง ทีมต้องชนะ = 75 

    ถ้าการแข่งขัน  92  คร้ัง ทีมต้องชนะ = 100
9275×   คร้ัง 

      = 69 คร้ัง 
  ทีมบาสเกตบอลแข่งชนะมาแล้ว  40  คร้ัง  ต้องแข่งอีก = 69 – 40 คร้ัง 
      = 29  คร้ัง  จึงจะแข่งชนะ  75% 
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25. สินค้าชนิดหนึ่งราคา  600  บาท  หากลดราคาสินค้าคร้ังแรก 10%  และลดราคาคร้ังที่สองอีก  20% อยากทราบว่า  
จะต้องลดราคาสินค้าดังกล่าวก่ี  %  จึงจะเท่ากับการลดราคาของทั้งสองคร้ังรวมกัน 
ก.  28  ข.  30   ค.  32   ง.  34 
ตอบ  ก. 
แนวคิด  จาก สินค้าราคา = 100  บาท 

     ลด  10% = ราคาขาย  0.9 
     ลด  20% = ราคาขาย  0.8 
    ดังนั้น ราคาขาย = 100 × 0.9 × 0.8 
      = 72  บาท 
   จะต้องลดราคาสินค้าเพียงคร้ังเดียว  100 – 72  =  28  จึงจะเท่ากับลด  2  คร้ัง  ตามโจทย์ 
26. ถ้า  7m  =  3m – 20  แล้ว  m + 7  มีค่าเท่ากับเท่าไร 

ก.  5  ข.  2   ค.  4   ง.  7 
ตอบ  ข. 
แนวคิด   7m = 3m – 20 

     4m = -20 
     m = -5 
     m + 7 = -5 + 7 
     m = 2 
27. สี่เหลี่ยมจัตุรัส  5  รูป  วางเรียงกันด้านต่อด้านไปในทิศทางเดียวกัน  เพ่ือประกอบกันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ซ่ึงจะมี

เส้นรอบรูปยาว  360  นิ้ว  จงหาพ้ืนที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กแต่ละรูปว่ามีพื้นที่เท่ากับก่ีตารางนิ้ว 
ก.  800  ข.  1,000  ค.  900   ง.  1,200 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  สี่เหลี่ยมจัตุรัส  5  รูป  วางเรียงด้านต่อด้าน  เส้นรอบรูปจะมีทั้งหมด  12  ด้าน 

     12  ด้าน = 360  นิ้ว 

     1  ด้าน = 12
360   นิ้ว 

      = 30 นิ้ว 
     พ้ืนที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส  = ด้าน × ด้าน 
      = 30 × 30  ตารางนิ้ว 
      = 900  ตารางนิ้ว 
28. ตัวอักษรในข้อใดหากเป็นเลขคู่แล้ว  จะทําให้ผลลัพธ์ของ  R (Q + R) (S – T)  เป็นเลขคู่ด้วยเช่นกัน 

ก.  Q  ข.  R   ค.  S   ง.  T 
ตอบ  ข. 
แนวคิด  จะเห็นว่าถ้า  R  เป็นเลขคู่แล้ว  Q  S  T  จะเป็นเลขอะไรก็ตาม  จะทําให้ผลการคูณออกมาเป็นเลขคู่ 
        เสมอ 

29. สี่เหลี่ยมจัตุรัสสองรูปมีอัตราส่วนของด้านเป็น  3 : 5  หากสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่มีพ้ืนที่เท่ากับ  100  ตารางวา  อยาก
ทราบว่า  สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กจะมีพื้นที่เท่ากับก่ีตารางวา 
ก.  25  ข.  49   ค.  64   ง.  36 
ตอบ  ง. 
แนวคิด    พ้ืนที่สี่เหลี่ยมรูปใหญ่ = 100 ตารางวา 

      ด้าน  ×  ด้าน = 100 ตารางวา 
      ด้านของพ้ืนที่สี่เหลี่ยมรูปใหญ่ = 10 วา 
   ด้านสี่เหลี่ยมรูปเล็กต่อด้านสี่เหลี่ยมรูปใหญ่ = 3  :  5 
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   เล็ก = ใหญ่ 
   3 : 5  หรือ 
   6 : 10 
   พ้ืนที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็ก = ด้าน  ×  ด้าน 
    = 6 × 6  ตารางวา 
    = 36  ตารางวา 
30. นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาเศรษฐศาสตร์  จํานวน  50  คน  ในจํานวนที่เป็นนักศึกษาชาย  90%  ในจํานวน

นักศึกษาชายดังกล่าวมีจํานวน  3
2   สอบผ่าน  อยากทราบว่า  นักศึกษาชายสอบผ่านมีจํานวนก่ีคน 

ก.  25    ข.  27   ค.  30   ง.  35 
ตอบ  ค. 
แนวคิด    90%  ของจํานวน  50  คน = 50  ×  0.9  คน 

       = 45  คน 

      3
2   ของนักศึกษาสอบผ่าน = 45  ×  3

2   คน 

       = 30  คน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 
มูลค่าการส่งออกข้าวไทย 

หน่วย  :  ล้านบาท 
ประเทศ ปี  2529 อัตราเพ่ิม  (%) ปี  2530 อัตราเพ่ิม  (%) ปี  2531 

อังกฤษ 2,636 ? 3,435 34.1 ? 
สหรัฐอเมริกา ? 28.3 2,172 ? 2,778 
ออสเตรเลีย 1,468 15.9 ? 16.7 1,987 
นิวซีแลนด์ 434 17.0 508 22.4 622 
 
31. ในปี  2531  ไทยส่งออกไปจําหน่ายที่ประเทศอังกฤษ  คิดเป็นมูลค่าประมาณก่ีล้านบาท 

ก.  11,700  ข.  4,606  ค.  6,070  ง.  6,390 
ตอบ  ข. 
แนวคิด  ส่งออกไปประเทศอังกฤษปี  2530  จํานวน  100  ปี  2531 = 134.1 

    ถ้าส่งออกไปประเทศอังกฤษปี  2531  จํานวน  3,435  ปี  2531 = 100
435,31.134 ×  

         = 4,606.34  ล้านบาท 
32. ระหว่างปี  2529 – 2531  ไทยส่งออกข้าวไปจําหน่ายยังประเทศนิวซีแลนด์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละเท่าใด 

ก.  39  ข.  43   ค.  30   ง.  65 
ตอบ  ข. 

แนวคิด   รูปแบบ = 2529
100)25292531◌แีลนดปี์ประเทศนิวซ( ×−  

      = 434
100)434622( ×−   คน 

      = 434
800,18   คน 

      = 43.32  คน 
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33. ปี  2530  ไทยส่งออกข้าวมีมูลค่าทั้งสิ้นก่ีล้านบาท 
ก.  6,115  ข.  6,348  ค.  7,817  ง.  7,916 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  ประเทศออสเตรเลียปี  2529 จํานวน  100  คน  ปี  2530 = 115.9  คน 

    ถ้าประเทศออสเตรเลียปี  2529 จํานวน  1,468  คน  ปี  2530 = 160
468,19.115 ×   คน 

        = 1,701  คน 
    ปี  2530  ไทยส่งออกข้าวมีมูลค่า = 3,435 + 2,172 + 1,701 + 508  คน 
      = 7,816  คน 
34. ระหว่างปี  2529 – 2531  ไทยส่งออกข้าวไปจําหน่ายที่ออสเตรเลียมีมูลค่ามากกว่านิวซีแลนด์ประมาณก่ีล้านบาท 

ก.  3,593  ข.  5,157  ค.  4,935  ง.  4,623 
ตอบ  ก. 
แนวคิด  ไทยส่งออกข้าวไปจําหน่ายประเทศนิวซีแลนด์ปี  2529 – 2531 = 434 + 508 + 622  คน 

        = 1,564  คน 
    ไทยส่งออกข้าวไปจําหน่ายประเทศออสเตรเลียปี  2529 – 2531 = 1,468 + 1,701 + 1,987 
        = 5,156  คน 
 ระหว่างปี  2529 – 2531  ไทยส่งออกข้าวไปจําหน่ายออสเตรเลียมีมูลค่ามากกว่านิวซีแลนด์ 
        = 5,156 – 1,564  คน 
        = 3,592  คน 
35. จากตารางข้างต้น  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 

ก.  ปี  2529 – 2530  ปริมาณการส่งออกข้าวของไทยมีจํานวนเพ่ิมข้ึนโดยตลอด 
ข.  ปี  2530 – 2531  ไทยส่งข้าวไปจําหน่ายสหรัฐอเมริกา  มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนประมาณ  19% 
ค.  การส่งออกข้าวของไทยคาดว่าในปี  2532  มูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มที่สูงข้ึน 
ง.  ปี  2529 – 2530  มูลค่าการส่งออกข้าวของไทยมากกว่า  25,000  ล้านบาท 
ตอบ  ก. 
แนวคิด  ข้อ  ข.   19%  เป็น  28% 

    ข้อ  ค.   แนวโน้มไม่สามารถกําหนดได้  เพียงแต่เป็นการคาดการณ์เท่านั้น 
    ข้อ  ง.   มูลค่าการส่งออกข้าวของไทยตํ่ากว่า  25,000  ล้านบาท 

 

อนุกรม 
36. 1     4     36     9     121     14     256     19     441     .......... 

ก.  33  ข.  42   ค.  676   ง.  24 
ตอบ  ง. 
แนวคิด  1        4        36        9        121        14        256        19        441      .....24 

   ระยะห่างเว้นตัว  5  5  5          5 
37. 33     49     63     75     .......... 

ก.  65  ข.  91   ค.  85   ง.  69 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  33               49               63               75              ...65 

   ระยะห่าง   16   14      12         10 
      2    2      2 
38. 2     4     8     14     23     33     49     63     .......... 

ก.  14  ข.  25   ค.  88   ง.  91 
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ตอบ  ค. 
แนวคิด  2          4          8          14          23          33          49          63      …..88 

   ระยะห่าง 2 4          6           9           10          16           14          25 
     
    2×2                   3×3                     4×4                      5×5 
39. 7     10     25     100     475     .......... 

ก.  2,350  ข.  16   ค.  1,875  ง.  2,845 
ตอบ  ก. 
แนวคิด  7                 10               25               100               475             .....2,350 

   ระยะห่าง    3  15      75       375         1,875 
      ×5     ×5      ×5         ×5 

40. 3
7      15

9    35
13      63

21      99
37  

ก.  44
69   ข.  143

69    ค.  44
32    ง.  143

32  

ตอบ  ข. 

แนวคิด  3
7           15

9           35
13           63

21           99
37 .............. 

   เศษ  7               9               13               21              37            ....69 
    ระยะห่าง          2               4            8               16 32 
                   ×2               ×2              ×2 ×2 
   ส่วน 3              15          35               63             99         ....143  
             ระยะห่าง         12      20              28                36             44 
                     8                  8                 8              8 
41. 26     16     52     36     156     64     312     100     .......... 

ก.  2,808  ข.  1,872  ค.  936   ง.  196 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  26        16        52        36        156        64        312        100       .....936 

 ระยะห่างเว้นตัว                26                  104                    156                    624 
                                       ×4                     52                     ×4 
42. 185     203     224     250     283     .......... 

ก.  317  ข.  325   ค.  426   ง.  525 
ตอบ  ข. 
แนวคิด  185              203              224             250             283           .....325 

  ระยะห่าง 18  21   26  33     42 
    3  5  7  9 
    2  2  2 
43. 7     1     7     4     14     9     21     16     28     .......... 

ก. 25  ข.  35   ค.  42   ง.  64 
ตอบ  ก. 
แนวคิด  7         1         7         4          14         9         21         16         28      .....25 

 
    12 22 32 42  52 
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44. 2,400     2,408     2,359     2,368     2,304     2,314     .......... 
ก.  2,214  ข.  2,233  ค.  2,304  ง.  2,395 
ตอบ  ข. 
แนวคิด  2,400         2,408         2,359         2,368         2,304         2,314     .....2,233 

  ระยะห่าง 8 -49 9 -64  10            -81 
 
    -(7×7) -(8×8) -(9×9) 
45. 37     44     52     67     90     128     .......... 

ก.  151  ข.  166   ค.  189   ง.  218 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  37           44            52           67           90          128        .....189 

  ระยะห่าง 7             8           15           23           38            61 
 
                                                    8+7        15+8      23+15      38+23 
 

อุปมาอุปไมย 
46. รองเท้า  :  เนคไท     ?  :  ? 

ก.  ตุ้มหู  :  ผ้าพันคอ    ข.  เสื้อ  :  กางเกง  
ค.  นาฬิกา  :  ตะเกียบ   ง.  กําไล  :  หมวก 
ตอบ  ก.  แนวคิด รองเท้า  ใช้เป็นคู่  เนคไท  ใช้เด่ียว 

47. ขวด  :  หีบ  ?  :  ? 
ก.  แก้ว  :  น้ํา ข.  ส้ม  :  เข่ง  ค.  โอ่ง  :  กล่อง  ง.  แฟ้ม  :  ตู้ 
ตอบ  ค.  แนวคิด ขวดมีลักษณะทรงกลมใช้บรรจุของเหลว  หีบมีลักษณะเป็นทรงรูปสี่เหลี่ยม 

48. ตําบล  :  จังหวัด     ?  :  ? 
ก.  ไข่  :  ไก่     ข.  หลับ  :  ต่ืน 
ค.  หมู่บ้าน  :  ผู้ใหญ่บ้าน   ง.  ชั่วโมง  :  สัปดาห์ 
ตอบ  ง.  แนวคิด ตําบล  อําเภอ  จังหวัด โดยตําบลจะข้ามอําเภอไปเป็นจังหวัด 

49. ฟ้าร้อง  :  ฟ้าแลบ            ?  :  ? 
ก.  ฟ้าผ่า  :  ไฟไหม้    ข.  วิทยุ  :  จดหมาย 
ค.  โทรศัพท์  :  แผ่นเสียง   ง.  โทรศัพท์  :  ไฟฉาย 
ตอบ  ง.  แนวคิด ฟ้าร้อง  จะได้ยินเสียง  ฟ้าแลบ  จะได้เห็นด้วยตา 

50. เข่ง  :  น้ําผึ้ง        ?  :  ? 
ก.  เนยสด  :  ชะลอม    ข.  กระดาษ  :  นมสด 
ค.  ฝอยทอง  :  ทองหยิบ   ง.  ชะลอม  :  ตะกร้อ 
ตอบ  ข.  แนวคิด เข่ง  เป็นภาชนะรับประทานไม่ได้  น้ําผึ้ง  รับประทานได้ 

51. ฝ้าย  :  ไนล่อน          ?  :  ? 
ก.  บัณฑสกร  :  น้ําตาล   ข.  น้ํา  :  ไฮโดรเจน 
ค.  ปุ๋ยคอก  :  ปุ๋ยอินทรีย์   ง.  ธรรมชาติ  :  สังเคราะห์ 
ตอบ  ง.  แนวคิด ฝ้าย  เป็นผ้าใยธรรมชาติ  ไนล่อน  เป็นใยสังเคราะห์ 

52. DH  :  SW             ?  :  ? 
ก.  UX  :  TV ข.  SP  :  VZ  ค.  PE  :  FH  ง.  EI  :  JN 
ตอบ  ง.  แนวคิด DH  เว้น  3  ตัวอักษร SW  เว้น  3  ตัวอักษร 
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53. เขย  :  หลาน       ?  :  ? 
ก.  ลุง  :  พ่ี  ข.  อา  :  น้า  ค.  น้า  :  สะใภ้  ง.  แม่  : ลูก 
ตอบ  ก.  แนวคิด เขย  ระบุเพศชาย  หลาน  ไม่สามารถระบุเพศได้ 

54. ไม้  :  แกะสลัก        ?  :  ? 
ก.  ข้าวเหนียว  :  ส้มตํา   ข.  ดินเหนียว  :  ปั้น 
ค.  กล้อง  :  รูปภาพ    ง.  กระดาษ  :  ห่อของขวัญ 
ตอบ  ข.  แนวคิด ไม้  เป็นนาม  เกิดจากธรรมชาติ  แกะสลัก  เป็นกริยา 

55. ห้า  :  วันทา  ?  :  ? 
ก.  สาม  :  สนิท ข.  เจ็ด  :  นาฬิกา ค.  แปด  :  สงบ  ง.  หก  :  กางเขน 
ตอบ  ง.  แนวคิด วันทา  มีพยัญชนะและสระ  รวมกันเท่ากับ  5  ตัว 

 
เติมคํา 

56. พัฒนาการของเด็กต้องเป็นไปตาม...........โดยต้องมีการนอนก่อนการนั่ง  และการคลานก่อนการเดิน 
ก.  ระบบ  ข.  ข้ันตอน  ค.  วิธีการ  ง.  กระบวนการ 
ตอบ  ข.  แนวคิด ข้ันตอน  เป็นการพัฒนาทีละข้ันตอน 

57. น้ําผึ้งเป็น...........ของน้ําหวานจากดอกไม้และจากแหล่งน้ําหวานอ่ืนๆ 
ก.  เสบียง  ข.  ผลิตผล  ค.  อาหารเสริม  ง.  ผลพลอยได้ 
ตอบ  ข.  แนวคิด ผลิตผล  เกิดจากการได้ผลิตผลจากธรรมชาติ 

58. การผลิต...........ของสถาบันอุดมศึกษาของไทยได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางทั้งใน...........ปริมาณและคุณภาพ 
ก.  กําลังคน  ด้าน    ข.  นักศึกษา  ส่วน 
ค.  บัณฑิต  เชิง    ง.  ปัญญาชน  แง่ 
ตอบ  ค.  แนวคิด สถาบันอุดมศึกษาได้ผลิตบัณฑิต  เพราะได้เรียนจบแล้ว  และใช้คําว่า  เชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

59. มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนทําให้รถบรรทุก...........การจราจร  และทําให้การเดินรถ........... 
ก.  ขัดขวาง  ติดขัด    ข.  กีดขวาง  ขัดข้อง 
ค.  ขัดขวาง  ขัดข้อง    ง.  ขวาง  ขัดข้อง 
ตอบ  ข.  แนวคิด กีดขวาง  หมายถึง  ขวางก้ันไว้  หรือขวางแกะกะ 

60. เจ้าหน้าที่ตํารวจกําลังสืบสวนว่าการตายของเขามีอะไร...........อยู่กับการตายของคุณวรุณบ้าง 
ก.  เก่ียวพัน  ข.  เก่ียวข้อง  ค.  ผูกพัน  ง.  เก่ียวโยง 
ตอบ  ก.  แนวคิด เก่ียวพัน  หมายถึง  ติดเนื่องกัน  พัวพันกัน 

61. การทํางานโครงการนี้...........จะได้รับความร่วมมือประสานงานจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี...........สามารถบรรลุถึง
เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 
ก.  ถึง  ก็  ข.  หาก  จึง  ค.  แม้  แต่ก็  ง.  แม้ว่า  แต่ก็ไม่ 
ตอบ  ง.  แนวคิด เป็นประโยคที่มีความขัดแย้ง 

62. ...........ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่สําคัญอย่างหนึ่งของสังคม...........ให้ความสนใจและใช้ให้ตามหลักภาษาและไวยากรณ์ 
ก.  หาก  ฉะนั้นจึงต้อง    ข.  แม้ว่า  แต่ก็ต้อง 
ค.  เนื่องจาก  จึงควร    ง.  เพราะว่า  แต่ต้อง 
ตอบ  ค.  แนวคิด เป็นประโยคที่สอดคล้องกัน 

63. ประเทศอังกฤษได้...........กฎหมายเก่ียวกับผลประโยชน์เพ่ือ...........สิทธิทางปัญญาของนักประดิษฐ์ 
ก.  กําหนด  รักษา    ข.  ตรา  คุ้มครอง 
ค.  ประกาศ  ส่งเสริม    ง.  พัฒนา  ตรวจสอบ 
ตอบ  ข.  แนวคิด ใช้คําเฉพาะ  ตรากฎหมาย  คุ้มครอง  สิทธิทางปัญญา 
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64. ...........หน่วยงานราชการเป็นหน่วยงานใหญ่  จึงจําเป็นต้องออกกฎหมายมา...........เพ่ือให้หน่วยงานเหล่านั้นถือ
ปฏิบัติ 
ก.  โดยเฉพาะที่  กําหนด   ข.  แม้  รองรับ 
ค.  เนื่องจาก  ควบคุม    ง.  เพราะว่า  สนับสนุน 
ตอบ  ค.  แนวคิด ประโยคที่สอดคล้องเป็นเหตุเป็นผล 

65. การข้ึนอัตราเงินเดือนของข้าราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย...........การนั้น 
ก.  ว่าด้วย  ข.  เฉพาะ  ค.  โดยเฉพาะ  ง.  สมควร 
ตอบ  ก.  แนวคิด ใช้คําเฉพาะ 
 

การสรุปเหตุผล 
66. นักธุรกิจบางคนเป็นนักการเมือง  นักการเมืองทุกคนไม่เป็นคนด้อยการศึกษา  ดังนั้น 

ก.  นักธุรกิจทุกคนไม่เป็นคนด้อยการศึกษา ข.  คนด้อยการศึกษาจะเป็นนักธุรกิจไม่ได้ 
ค.  นักการเมืองทุกคนด้อยการศึกษา  ง.  นักธุรกิจบางคนอาจจะเป็นคนด้อยการศึกษา 
ตอบ  ง. 
แนวคิด  จากนักธุรกิจบางคนเป็นนักการเมือง  นักการเมืองทุกคนไม่เป็นคนด้อยการศึกษา  ดังนั้น  นักธุรกิจบาง 
    คนไม่เป็นคนด้อยการศึกษา  มีความหมายเดียวกัน  นักธุรกิจบางคนอาจจะเป็นคนด้อยการศึกษา 

67. ถ้านายแดงเดินไปทางทิศเหนือแล้วเขาจะเจอขาว  เดินไปทางทิศใต้แล้วเขาจะเจอดํา  เดินไปทางทิศตะวันออกแล้ว
เขาจะเจอเหลือง  และหากเดินไปทางทิศตะวันตกแล้วเขาจะเจอเขียว  อยากทราบว่า  หากดําเนินไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือแล้วเขาจะเจอใคร 
ก.  ขาว  ข.  เหลือง  ค.  เขียว   ง.  แดง 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  ดําเดินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จะเจอเขียว 

 
 
 

 
 
 

68. หากขาวขยันอ่านหนังสือแล้วเขาจะสอบเป็นข้าราชการสังกัดกรมการปกครองได้  แต่ขาวสอบเป็นข้าราชการสังกัด
กรมการปกครองไม่ได้  ดังนั้น 
ก.  ขาวไม่ขยันอ่านหนังสือ   ข.  ขาวขยันอ่านหนังสือ 
ค.  ขาวขาดความพร้อมในการอ่านหนังสือ ง.  ไม่สามารถสรุปได้ 
ตอบ  ก. 
แนวคิด จาก    ขาวขยันอ่านหนังสือ เขาสอบเป็นข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง 

     P Q 
                      ขาวสอบเป็นข้าราชการสังกัดกรมการปกครองไม่ได้ 
                                             ~Q 
                               สรุป  ขาวไม่ขยันอ่านหนังสือ 
                                             ~P 
69. ควายมีเขา  ดังนั้น  ควายจึงโง่  นาย  ก.  ไม่โง่  ดังนั้น 

ก.  นาย  ก. ไม่ใช่ควาย   ข.  นาย  ก.  ไม่มีเขา 
ค.  นาย  ก.  อาจจะไม่ใช่ควาย     ง.  นาย  ก.  อาจจะไม่มีเขา 
ตอบ  ข. 
 

ขาว 

แดง 

ดาํ 

เหลือง เขียว 
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แนวคิด  จาก ควายมีเขา ควายจึงโง่ 
     P Q 
    ถ้า นาย  ก.  ไม่โง่ 
     ~Q 
    สรุป นาย  ก.  ไม่มีเขา 
     ~P 
70. คุณยุพามีสุนัขตัวหนึ่ง  สุนัขตัวนี้จะเห่าและกระดิกหางเม่ือเห็นเจ้าของหรือบุคคลที่มันรู้จัก  แต่ถ้ามันเห็นคนแปลก

หน้ามันจะเห่าและทําขนลุกพองเช่นนี้ทุกคร้ัง  เช้าวันหนึ่งคุณยุพานั่งอยู่หลังบ้าน  นาย  ก.  เดินเข้ามาในบ้านแต่
ไม่ได้ยินเสียงเห่าของสุนัขตัวนี้เลย  ดังนั้น  สรุปได้ว่า 
ก.  มีคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้าน  ข.  มีคนรู้จักเข้ามาในบ้าน 
ค.  สุนัขอยู่หลังบ้าน    ง.  ไม่สามารถสรุปได้ 
ตอบ  ง. 
แนวคิด  จาก สุนัขเห่าและกระดิกหาง เห็นเจ้าของหรือบุคคลรู้จัก 

     P Q 
            สุนัขเห่าและขนลุกขนพอง                 เห็นคนแปลกหน้า 
     P Q 
    ถ้า นาย  ก.  เดินเข้ามาในบ้านแต่ไม่ได้ยินเสียงเห่า 
         ~P 
     สรุป  ไม่แน่นอน 
71. “คนไทยทุกคนชื่นชมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล”   ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด 

ก.  คนไทยทุกคนไม่ชื่นชมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล 
ข.  คนไทยบางคนชื่นชมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล 
ค.  ไม่มีคนไทยคนใดชื่นชมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล 
ง.  คนไทยบางคนไม่ชื่นชมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล 
ตอบ  ข. 
แนวคิด ถือว่าคนไทยบางคน  (อยู่ในคนไทยทุกคน)  ชื่นชมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล 

72. “คนที่ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอทุกคนหากกินอาหารที่ถูกสขุลักษณะแล้วร่างกายจะแข็งแรง”  ข้อความข้างต้น
สอดคล้องกับข้อใด 
ก.  คนที่ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอบางคนหากกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะแล้วร่างกายจะแข็งแรง 
ข.  คนที่ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอบางคนหากกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะแล้วร่างกายจะไม่แข็งแรง 
ค.  คนที่ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอทุกคนหากไม่กินอาหารทีถู่กสุขลักษณะแล้วร่างกายจะไม่แข็งแรง 
ง.  คนที่ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอทุกคนหากกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะแล้วร่างกายจะไม่แข็งแรง 
ตอบ  ข. 
แนวคิด  สรุป  คนไทยบางคนไม่ชืน่ชมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล 

73. “คนไทยบางคนมีรายได้มากกว่าเดือนละ  10,000  บาท”  ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด 
ก.  คนไทยบางคนมีรายได้ไม่มากกว่าเดือนละ  10,000  บาท 
ข.  คนไทยบางคนมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับเดือนละ  10,000  บาท 
ค.  คนไทยทุกคนมีรายได้กว่าเดือนละ  10,000  บาท 
ง.  คนไทยทุกคนมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับเดือนละ  10,000  บาท 
ตอบ  ง. 
 แนวคิด จากข้อสรุป คนไทยบางคน > 10,000  บาท 

     ดังนั้น คนไทยทุกคน ≤ 10,000  บาท 
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74. “คนไทยส่วนน้อยที่นับถือศาสนาพุทธลัทธิชินโต”  ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด 
ก.  คนไทยส่วนมากที่นับถือศาสนาพุทธลัทธิชินโต 
ข.  คนไทยส่วนมากไม่นับถือศาสนาพุทธลัทธิชินโต 
ค.  คนไทยส่วนน้อยที่ไม่นับถือศาสนาพุทธลัทธิชินโต 
ง.  คนไทยส่วนน้อยที่นับถือศาสนาพุทธลัทธิอ่ืนๆ  ที่ไม่ใช่ลัทธิชินโต 
ตอบ  ข. 
แนวคิด   จากข้อสรุป คนไทยส่วนน้อยที่นบัถือศาสนาพุทธลัทธิชินโต 

     ดังนั้น คนไทยส่วนมากไม่นบัถือศาสนาพุทธลัทธิชินโต 
75. “คนที่ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรง  คนที่มีสุขภาพแข็งแรงทุกคนจะมีสุขภาพจิตดี  คนที่มี

สุขภาพจิตดีทุกคนจะไม่พบกับความล้มเหลว”   ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด 
ก.  คนที่มีสุขภาพแข็งแรงทุกคนจะออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ 
ข.  คนที่มีสุขภาพจิตดีทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรง 
ค.  ไม่มีคนที่ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอคนใดพบกับความล้มเหลว 
ง.  ไม่มีความล้มเหลวที่เกิดจากการออกกําลังกาย 
ตอบ  ค. 
แนวคิด   จากข้อสรุป คนออกกําลังกายสมํ่าเสมอทุกคนจะไม่พบกับความล้มเหลว 

     ดังนั้น ไม่มีคนออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ  คนใดพบกับความล้มเหลว 
 

ข้อบกพร่องทางภาษา 
คําส่ัง   พิจารณาข้อที่ใช้ภาษาได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
76. ก.  การกระจายความเจริญออกสู่ชนบทสามารถกระทําได้เต็มที่หากมีระบบขนส่งที่สอดคล้อง 

ข.  รัฐบาลควรวางนโยบายจํากัดปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคล 
ค.  การที่มนุษย์ต้องเสื่อมลงก็เพราะมนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในธรรมะ 
ง.  ป่าชายเลนมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงต่อระบบนิเวศชายฝั่ง 
ตอบ  ข. 
แนวคิด   ข้อ  ก.   ออกสู่ชนบท  ควรเป็น  สู่ชนบท 

     ข้อ  ค.   ต้องเสื่อมลง  ควรเป็น  มีจิตใจเสื่อมลง 
     ข้อ  ง.   เป็นอย่างย่ิง  ควรเป็น  อย่างย่ิง 
77. ก.  นักพูดที่ดีต้องรู้จักใช้ถ้อยคําให้เหมาะสมแก่ผู้ฟัง 

ข.  ระบบสหกรณ์เป็นระบบที่เอ้ืออํานวยประโยชน์ให้แก่เกษตรกร 
ค.  เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้ออกชักชวนเกษตรกรเร่ืองการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ 
ง.  กระทรวงสาธารณสุขได้มีคําสั่งให้เก็บนมผงที่เปื้อนกัมมันตภาพรังสี 
ตอบ  ก. 
แนวคิด   ข้อ  ข.   ระบบสหกรณ์  ควรตัดคําว่า  ระบบออกเป็นคําฟุ่มเฟือย 

     ข้อ  ค.   ชักชวน  ควรเป็น  แนะนํา 
     ข้อ  ง.   คําสั่ง  ควรเป็น  ประกาศ 
78. ก.  การฝึกฝนมากๆ  ทําให้เกิดความชํานาญ 

ข.  หนังสืออ่านสําหรับเด็กเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาของเด็กก่อนวัยเรียน 
ค.  การวางแผนเป็นขบวนการที่สําคัญในการบริหารทั่วไป 
ง.  ภาวะการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศปีนี้ดีกว่า 
ตอบ  ก. 
แนวคิด   ข้อ  ข.   หนังสืออ่าน  ควรเป็น  หนังสือ  ตัดคําว่าอ่าน 

     ข้อ  ค.   ขบวนการ  ควรเป็น  กระบวนการ 
     ข้อ  ง.   ดีกว่า  ในกรณีนี้  เป็นประโยคเปรียบเทียบจะต้องมีข้อความต่อท้ายควรใช้  ดีข้ึน 
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79. ก.  การบริจาค  การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน  เป็นสิ่งที่มนุษย์พึงกระทํา 
ข.  โครงการนี้เป็นโครงการที่สมบูรณ์มากที่สุดโครงการหนึ่ง 
ค.  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดถือเป็นประสิทธิภาพในการบริหาร 
ง.  ไตรยางศ์  หมายถึง  อักษร  3  หมู่  ได้แก่  อักษรสูง  อักษรกลาง  และอักษรตํ่า 
ตอบ  ค. 
แนวคิด   ข้อ  ก.   ใช้คําฟุ่มเฟือย  การบริจาค  การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน  มีความหมายเดียวกัน 

     ข้อ  ข.   ใช้คําฟุ่มเฟือย  ควรแก้เป็น  โครงการนี้สมบูรณ์มากทีสุ่ด 
     ข้อ  ง.   ได้แก่  ควรเป็น  คือ  เพราะกําหนดไว้  3  อย่าง 
80. ก.  กรมการพัฒนาชุมชนเปิดอบรมวิชาการแม่บ้านชาวต่างประเทศ 

ข.  เขาเป็นคนใช้ของนายที่ดีที่สุด 
ค.  อาหารจีนมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ 
ง.  ปัญหาจราจรเป็นปัญหาสําคัญ  ควรได้รับการปรับปรุง 
ตอบ  ค. 
แนวคิด   ข้อ  ก.   ใช้คํากํากวม  อบรมวิชาการแม่บา้นชาวต่างประเทศ  หรืออบรมวิชาการแก่แม่บ้านชาว 
                              ต่างประเทศ 

     ข้อ  ข.   ใช้คํากํากวม  เขาเป็นคนใช้  หรือเขาเป็นคนรับใช ้
     ข้อ  ง.   ปรับปรุง  ควรเป็น  แก้ไข 

 
คําส่ัง    พิจารณาข้อที่ใช้ภาษาไม่รัดกุม  หรือไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
81. ก.  โบราณสถานทางพุทธศาสนาในจังหวัดราชบุรี 

ข.  มีอยู่มากและไม่ไกลกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ 
ค.  แต่โบราณสถานเหล่านี้ปรักหักพังไปมาก 
ง.  จึงไม่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 
ตอบ  ข.  แนวคิด ไม่ไกลกับ  ควรเป็น  อยู่ใกล้กับ 

82. ก.  ความเป็นมาของถนนเยาวราชหรือถนนยุพราช 
ข.  สืบเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนชาวจีนแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร 
ค.  คือ สําเพ็ง หรือสามเพ็ง ซ่ึงถือกําเนิด 
ง.  เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 
ตอบ  ข.  แนวคิด สืบเนื่องมาจาก  ควรเป็น  เกิดจาก 

83. ก.  จังหวัดเชียงใหม่  ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมทางภาคเหนือของประเทศ 
ข.  และทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและงดงามมากมาย 
ค.  นอกจากนั้นแล้ว  จังหวัดเชียงใหม่ยังได้รับการขนานนามว่า 
ง.  เมืองที่มีสาวงามและดอกไม้สวยอีกด้วย 
ตอบ  ข.  แนวคิด และทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยว  ควรเป็น  และยังมีแหล่งท่องเที่ยว 

84. ก.  แม้ค่าใช้จ่ายในการดูแลและรักษาสุขภาพคนอเมริกา  
ข.  จะสูงที่สุดในโลกก็ตาม 
ค.  ด้วยเหตุนี้สุขภาพคนส่วนใหญ่ในประเทศ  
ง.  ก็ยังไม่อาจกล่าวได้ว่ามีสุขภาพดี 
ตอบ  ค.  แนวคิด ด้วยเหตุนี้  ควรเป็น  แต่  เป็นประโยคขัดแย้ง  สังเกตมีคําว่าแม้... 

85. ก.  จิตรกรรมฝาผนัง  เป็นศิลปะด้ังเดิมของวัฒนธรรมทุกศาสนา  
ข.  เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม  เพ่ือให้เกิดความเชื่อของผู้สร้างศาสนสถาน 
ค.  เป็นการถวายพระเกียรติ  สรรเสริญพระพุทธคุณ 
ง.  เช่น  มีภาพเทวดามาชุมนุมสดับฟังพระธรรม 
ตอบ  ก.  แนวคิด วัฒนธรรมพุทธศาสนา  ควรเป็น  พุทธศาสนา  ตัดคําว่า  วัฒนธรรม 
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บทความส้ัน 
86. “ชาวโปรตุเกสที่มาเมืองจีนแต่โบราณเห็นเคร่ืองถ้วยของจีนมีสีขาวใสคล้ายเปลือกหอยจึงเรียกว่า ปอเชลลานะ     

คําว่า  ปอร์ชเลน  มาจากภาษาอิตาลีว่า  ปอเชลลานะ  ซ่ึงมาจากภาษาลาตินว่า  ปอเชลลุส  เพราะปอร์ชเลน         
มีลักษณะคล้ายเปลือกหอยทะเล  บางชนิดที่มีเส้นขาวๆ  เหลือบๆ  ชาวอิตาเลียน  จึงเรียกว่า  ปอเชลลานะ”
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 
ก.  ชาวโปรตุเกสพูดภาษาอิตาเลียน 
ข.  ชาวจีนเรียกเคร่ืองถ้วยของตนว่าปอร์ชเลน 
ค.  ปอเชลลานะ  ในภาษาอิตาเลียน  หมายถึง  เปลือกหอยทะเลที่มีสีขาวๆ  เหลือบ 
ง.  ชาวโปรตุเกสโบราณได้เรียกสิ่งของบางอย่างโดยใช้ภาษาอิตาเลียน 
ตอบ  ง. 

87. “ละครในเป็นละครที่แสดงกันในวังใน  เร่ิมมีในสมัยอยุธยาโดยใช้ตัวแสดงเป็นผู้หญิงล้วน  ส่วนละครนอกนั้นแสดงนอก
วังและใช้ตัวแสดงเป็นชายจริงหญิงแท้”   ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 
ก.  ประวัติของละครนอกและละครใน  ข.  ผู้แสดงละครนอกและละครใน 
ค.  ความแตกต่างของละครนอกและละครใน ง.  สถานที่แสดงของละครนอกและละครใน 
ตอบ  ค.  แนวคิด บอกความแตกต่างระหว่างละครในและละครนอก  เนื่องจากมีคําว่า  ส่วน 

88. “วุ้นเส้น  เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง  เพราะทําจากถ่ัวเขียว  แต่วุ้นเส้นที่ฟอกสีขาวด้วยสารเคมี ถ้า
ร่างกายรับเข้าไปในปริมาณมากจะทําให้เกิดอาการหายใจติดขัด  ปวดท้อง อาเจียน ท้องร่วง ลมพิษ และหากรุนแรง
อาจถึงเสียชีวิตได้”  ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 
ก.  ประโยชน์ทางโภชนาการของวุ้นเส้น  ข.  โทษของวุ้นเส้นที่เจือปนสารเคมี 
ค.  อาการของวุ้นเส้นที่เจือปนสารเคมี  ง.  วัตถุดิบที่ใช้ผลิตถ่ัวเขียว 
ตอบ  ข.  แนวคิด กล่าวถึงโทษของวุ้นเส้น  เช่น  ทําให้เกิดหายใจติดขัด  ปวดท้อง  อาเจียน  ท้องร่วง  ลมพิษ  
เป็นต้น 

89. “พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นผลงานด้านสถาปัตยกรรมในรัชกาลที่  5  โดยตัวอาคารสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพล
ของตะวันตกและหลังคาเป็นศิลปะแบบไทยสมัยอยุธยา”   ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 
ก.  สถาปัตยกรรมตะวันตกสามารถศึกษาได้จากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 
ข.  สิ่งปลูกสร้างในรัชกาลที่  5  หลายแห่งใช้ทั้งช่างที่มาจากตะวันตกและจากประเทศไทย 
ค.  ในรัชกาลที่  5  สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมีอิทธิพลเหนือศิลปะแบบไทย 
ง.  สิ่งปลูกสร้างบางแห่งในรัชกาลที่  5  เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตก 
ตอบ  ง.  แนวคิด สังเกตจากตัวอาคารสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของตะวันตก 

90. “แม้ได้ชื่อว่าเป็นชาติที่มีท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของโลก  แต่คนไทยเรารู้เพียงการใช้ประโยชน์จาก
ทะเลเท่านั้นการรู้จักใช้  การรู้จักรักษาแทบไม่มี  เพราะหากไม่รู้ว่าสมบัติที่มีอยู่ในท้องทะเลนั้นล้ําค่าเพียงใด  ความ
เอาใจใส่และดูแลรักษาให้คงคุณค่าเดิมคงไม่เกิดข้ึน”   ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 
ก.  ท้องทะเลไทยถูกทําลายมากที่สุดในโลก 
ข.  ในท้องทะเลไทยมีสมบัติล้ําค่าอยู่มากมาย 
ค.  สมบัติล้ําค่าต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลรักษาอย่างดี 
ง.  คนไทยยังขาดความรู้เก่ียวกับการใช้และการรักษาท้องทะเล 
ตอบ  ง. 
 

สรุปการใช้เหตผุล 
คําส่ัง    ตอบ  ก.  ถ้าข้อสรุปสมเหตุสมผล 
    ตอบ  ข.  ถ้าข้อสรุปไม่สมเหตุสมผลหรือไม่สามารถสรุปได้ 
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91. - ผู้แทนจากประเทศในแถบเอเชียทุกคนจะมาประชุม  APEC 
- สมศรีมาประชุม  APEC 

     ข้อสรุป  สมศรีเป็นตัวแทนจากประเทศในแถบเอเชีย 
ตอบ  ข. 
แนวคิด   จาก ผู้แทนจากประเทศไทยในแถบเอเชียทุกคน  ประชุม  APEC 

      P  Q 
     ถ้า  สมศรีมาประชุม  APEC 
       Q 
     สรุป ไม่แน่นอน 
92. - การสอบบรรจุข้าราชการเป็นการสร้างความม่ันคงของชีวิต 

- การสอบ  ก.พ.  เป็นการสอบบรรจุข้าราชการ 
     ข้อสรุป  การสอบ  ก.พ.  เป็นการสร้างความม่ันคงของชีวิต 

ตอบ  ก. 
แนวคิด   จาก  การสอบบรรจุข้าราชการ เป็นการสร้างความเชื่อม่ันคงของชีวิต 

      P Q  
     ถ้า การสอบ  ก.พ.  เป็นการสอบบรรจุข้าราชการ 
      P 
     สรุป การสอบ  ก.พ.  เป็นการสร้างความม่ันคงของชีวติ 
       Q 
93. - หากไม่ข้ามถนนทางม้าลายจะถูกตํารวจจับ 

- นายอนันต์ไม่ข้ามถนนทางม้าลาย 
     ข้อสรุป  นายอนันต์ถูกตํารวจจับ 

ตอบ  ก. 
แนวคิด   จาก  หากไม่ข้ามถนนทางม้าลาย  ถูกตํารวจจับ 

      P Q 
     ถ้า นายอนนัต์ไม่ข้ามถนนทางม้าลาย 
      P 
     สรุป นายอนนัต์ถูกตํารวจจับ   
 
94. - ยารักษาโรคบางชนิดเป็นยาอันตราย  ผู้ที่รับประทานที่เกินขนาดอาจถึงแก่ความตายได้ 

- สุมาลี  รับประทานยาอันตราย 
     ข้อสรุป  สุมาลีถึงแก่ความตาย 

ตอบ  ข. 
แนวคิด   จาก  ยารักษาโรคบางชนดิเป็นยาอันตราย อาจถึงแก่ความตาย 

      P Q 
     ถ้า สุมาลีรับประทานยาอันตราย 
      ~P 
     สรุป ไม่แน่นอน 
95. - ฉลามเป็นสัตว์ทะเลที่มีความดุร้าย 

- สีน้ําเงิน  เป็นสัตว์ทะเล 
     ข้อสรุป  สีน้ําเงินเป็นฉลาม 

ตอบ  ข. 
 
 

Q 
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แนวคิด   จาก  ฉลามเปน็สัตว์ทะเล มีความดุร้าย 
      P Q 
     ถ้า สีน้ําเงนิเป็นสัตว์ทะเล 
      ~P 
     สรุป ไม่แน่นอน 

บทความยาว 
 มนุษย์เป็นผู้ใช้ภาษา  แต่มนุษย์ก็ตกอยู่ใต้อิทธิพลของภาษา  เพราะมนุษย์ลืมคิดไปว่าภาษาเป็นเพียงสัญลักษณ์
แทนสิ่งต่างๆ  เท่านั้น  เช่น  นิยมใช้ชื่อพ้องกับสิ่งที่เป็นมงคล  มีใบเงิน  ใบทอง ดอกรัก  ดอกบานไม่รู้โรย  หรือนิยมปลูก
ต้นขนุน  ต้นมะยม  เพราะคิดว่าเป็นชื่อมงคล  จะมีคนอุดหนุนหรือนิยม  แต่ไม่นิยมปลูกต้นพุทราหรือต้นลั่นทม  เพราะ
กลัวว่าจะซาหรือระทม  ดังชื่อต้นไม้  ทั้งนี้ เพราะไม่รู้จักแยกระหว่างคํากับสิ่งที่คํานั้นแทน เช่น เงินกับใบเงินเป็นคนละสิ่ง  
เป็นต้น 
96. ชื่อเร่ืองที่เหมาะสมกับข้อความข้างต้น  คือ 

ก.  ไม้มงคล     ข.  มนุษย์กับภาษา  
ค.  อิทธิพลของภาษา    ง.  ความเชื่อของมนุษย์ 
ตอบ  ข.  แนวคิด มนุษย์เป็นผู้ใช้ภาษา  แต่มนุษย์ก็ตกอยู่ใต้อิทธิพลของภาษา 

97. สาระสําคัญของข้อความข้างต้น  คือ 
ก.  มนุษย์ยึดติดกับสิ่งเป็นมงคล   ข.  มนุษย์ตกอยู่ในอิทธิพลของภาษา 
ค.  ภาษาเป็นเพียงสัญลักษณ์ของมนุษย์  ง.  มนุษย์ใช้ภาษาตามใจปรารถนา 
ตอบ  ข.  แนวคิด มนุษย์ตกอยู่ใต้อิทธิพลของภาษา 
 

 ความเคลื่อนไหวในวงการกล้วยไม้เท่าที่เห็นอยู่ในระยะนี้  คือ  ความพยายามที่จะระงับการส่งต้นไม้ออก
ต่างประเทศ  เหลือแต่เพียงการส่งดอกกล้วยไม้แต่เพียงอย่างเดียว  เพราะมีการอ้างว่าการส่งต้นไม้ออกจะทําให้ประเทศ
สูญเสียพันธ์ุไม้ของไทยไป  และทําให้ต่างประเทศสามารถเอาพันธ์ุกล้วยไม้ดังกล่าวไปขยายและเลี้ยงแข่งกับประเทศได้ 
98. ข้อความข้างต้นดังกล่าวถึงใครมากที่สุด 

ก.  พ่อค้าขายกล้วยไม้    ข.  คนเพาะพันธ์ุกล้วยไม้ 
ค.  คนดูแลรักษาพันธ์ุกล้วยไม้   ง.  คนส่งกล้วยไม้ไปขายต่างประเทศ 
ตอบ  ง.  แนวคิด กล่าวถึงเร่ืองการส่งกล้วยไม้ไปขายต่างประเทศ 

99. คนที่เห็นด้วยกับข้อความข้างต้นน่าจะเป็นใคร 
ก.  ชาวต่างประเทศ    ข.  พ่อค้าส่งสินค้าออก 
ค.  นักอนุรักษ์พันธ์ุไม้    ง.  ชาวไทยทั้งประเทศ 
ตอบ  ค.  แนวคิด ระงับการส่งต้นไม้ออกต่างประเทศ  ส่วนมากเป็นพวกอนุรักษ์พันธ์ุไม้ 

100. ข้อความข้างต้นเป็นตัวอย่างในเร่ืองใดได้ดีที่สุด 
ก. การขยายพันธ์ุไม้    ข.  การสงวนพันธ์ุไม้ 
ค.  การค้าขายกับต่างประเทศ   ง.  การส่งกล้วยไม้ไปแพร่พันธ์ุต่างประเทศ 
ตอบ  ข.  แนวคิด ให้ระงับการส่งต้นไม้ออกต่างประเทศ  โดยให้ส่งเฉพาะดอกกล้วยไม้  เป็นเร่ืองการสงวนพันธ์ุ
ไม้  เพ่ือมิให้ต่างประเทศไปขยายพันธ์ุ 
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แนวข้อสอบ  ชุดที่  4 
 

เงื่อนไขสัญลักษณ์ 
(3P + Q)  <  (4P + R)  <  2R  =  3S 

Q  >  T  >  3U  =  (V + W) 

ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์ 
1. ข้อสรุปที่  1 P  <  U    ข้อสรุปที่  2  V  >  Q 

ตอบ  ค. 
เปล่ียนเคร่ืองหมายสัญลักษณ์เป็น 

3P + Q  ≥  (4P + R)  ≥  2R  =  3S 
Q  ≤  T  ≤  3U  =  V + W 

ข้อสรุปที่  1 P  <  U 
  แนวคิด จาก 4P + R  ≤  3P + Q  
   ย้ายข้าง  P  ≤  Q – R  
     P  ≤  Q – R  <  Q  ≤  3U  >  U 
   ดังนั้น เคร่ืองหมายขัดแย้ง ตอบ  ไม่แน่ 

ข้อสรุปที่  2 V  >  Q 
  แนวคิด จาก V + W  ≥  Q 
    V  <  V + W  ≥  Q 
   ดังนั้น เคร่ืองหมายขัดแย้ง ตอบ  ไม่แน่ 
2. ข้อสรุปที่  1 S  <  2Q   ข้อสรุปที่  2  2T  >  R 

ตอบ  ก. 
ข้อสรุปที่  1 S  <  2Q  

  แนวคิด จาก 3P + Q  ≥  4P + R 
   ย้ายข้าง  Q  ≥  P + R 
   จาก  2R  =  3S 

     R  =  2
3 S 

   แล้ว  Q  ≥  P +  2
3 S 

     Q  >  2
3 S 

   คูณไขว้  2Q  >  3S 
    S  <  3S  <  2Q 
   ดังนั้น  S  <  2Q ตอบ  จริง 

ข้อสรุปที่  2 2T  >  R 
  แนวคิด จาก 3P + Q  ≥  4P + R 
   ย้ายข้าง  Q  ≥  P + R 
     Q  >  R 
   แต่  Q  ≤  T 
   คูณ  2  ทั้ง  2  ข้าง  2Q  ≤  2T 
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   แล้ว 2T  ≥  2Q  >  Q  >  R 
   ดังนั้น  2T  >  R  ตอบ  จริง 

3. ข้อสรุปที่  1 4
Q   >  U     ข้อสรุปที่  2  2U  <  5

W  

ตอบ  ข. 

ข้อสรุปที่  1 4
Q   >  U  เปลี่ยนเป็น  Q  >  4U 

  แนวคิด จาก  Q  ≤  3U 
     Q  ≤  3U  <  4U 
   ดังนั้น  Q  <  4U  ตอบ  เท็จ 

ข้อสรุปที่  2 2U  <  5
W   เปลี่ยนเป็น  10U  <  W 

  แนวคิด จาก  3U  =  V + W 
     3U  >  W 
    10U  >  3U  >  W 
   ดังนั้น                             10U  >  W  ตอบ  เท็จ 

4. ข้อสรุปที่  1 P  >  5
R      ข้อสรุปที่  2  T  >  2

S  

ตอบ  ก. 

ข้อสรุปที่  1 P  >  5
R   เปลี่ยนเป็น  5P  >  R 

  แนวคิด จาก  4P + R  ≥  2R 
   ย้ายข้าง  4P  ≥  R 
    5P  >  4P  ≥  R  
   ดังนั้น  5P  >  R  ตอบ  จริง  

ข้อสรุปที่  2 T  >  2
S   เปลี่ยนเป็น  2T  >  S 

  แนวคิด จาก 3P + Q  ≥  4P + R 
     Q  ≥  P + R 
     Q  ≥  P + R  >  R 
     Q  >  R 
   จาก  2R  =  3S 

     R  =  2
3 S 

     R  >  2
3 S  >  S 

     R  >  S 
   และ  T  ≥  Q 
   แล้ว 2T  >  T  ≥  Q  >  R  >  S 
   ดังนั้น  2T  >  S  ตอบ  จริง 

5. ข้อสรุปที่  1 R  >  4
3 S     ข้อสรุปที่  2  V  >  5

T   

ตอบ  ง. 
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ข้อสรุปที่  1 R  >  4
3 S  เปลี่ยนเป็น  4R  >  3S 

  แนวคิด จาก 2R   =   3S 
   คูณ  2  ทั้ง  2  ข้าง 4R   =   6S  >  3S 
   ดังนั้น 4R  >  3S  ตอบ  จริง  

ข้อสรุปที่  2 V  >  5
T   เปลี่ยนเป็น  5V  >  T 

  แนวคิด จาก V + W  ≥  T 
    5V  >  V  <  V + W  ≥  T 
   ดังนั้น เคร่ืองหมายขัดแย้ง  ตอบ  ไม่แน่ 

 

2
A  >  3

B  <  6
D    =  C 

B  <  F + F  =  4G  >  3
H  

ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์ 

6. ข้อสรุปที่  1 A  ≥  C    ข้อสรุปที่  2  2
B  >  5

D  

ตอบ  ก. 
เปล่ียนเคร่ืองหมายสัญลักษณ์เป็น 

2
A  >  3

B  ≥  6
D    =  C 

B  ≥  E + F  =  4G  >  3
H  

ข้อสรุปที่  1 A  ≥  C 

  แนวคิด จาก   2
A   >  3

B   ≥  C 

      2
A   >  C 

      A  >  2C  >  C 
   ดังนั้น   A  >  C ตอบ  จริง 

ข้อสรุปที่  2 2
B  >  5

D   เปลี่ยนเป็น  5B  >  2D 

  แนวคิด จาก  3
B  ≥  6

D     

   คูณไขว้ 6  ≥  3D  
   หาร 1.5  ทั้ง  2  ข้าง 4B  ≥  2D 
     5B  >  4B  ≥  2D 
   ดังนั้น  5B  >  2D  ตอบ  จริง 
7. ข้อสรุปที่  1 C  <  B    ข้อสรุปที่  2  3E + 3F  >  H   

ตอบ  ก. 
ข้อสรุปที่  1 C  <  B  

  แนวคิด จาก C  ≤  3
B  

    C  ≤  3
B  <  B 
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   ดังนั้น C  <  B ตอบ  จริง 
ข้อสรุปที่  2 3E + 3F  >  H   

  แนวคิด จาก E + F  >    3
H  

    3(E + F)  >  H 
   ดังนั้น 3E + 3F  >  H ตอบ  จริง 
8. ข้อสรุปที่  1 D  >  C    ข้อสรุปที่  2  G  <  B 

ตอบ  ก. 
ข้อสรุปที่  1 D  >  C 

  แนวคิด จาก 6
D   =   C 

     D   =   6C  >  C 
   ดังนั้น  D   >   C ตอบ  จริง      

ข้อสรุปที่  2 G  <  B 
  แนวคิด จาก  4G  ≤  B 
       G  <  4G  ≤  B 
   ดังนั้น   G  <  B ตอบ  จริง 
9. ข้อสรุปที่  1 E  >  F    ข้อสรุปที่  2  B  >  H 

ตอบ  ค. 
ข้อสรุปที่  1 E  >  F  

  แนวคิด จาก  E + F   =   4G 
   ดังนั้น ไม่สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่าง  E  กับ  F  ได้ ตอบ  ไม่แน ่

ข้อสรุปที่  2 B  >  H 

  แนวคิด จาก  B  ≥  4G  >  3
H  

     B  >  3
H   <  H 

   ดังนั้น  เคร่ืองหมายขัดแย้ง ตอบ  ไม่แน ่
10. ข้อสรุปที่  1 A  >  B    ข้อสรุปที่  2  3B  ≥  H 

ตอบ  ง. 
ข้อสรุปที่  1 A  >  B 

  แนวคิด จาก 2
A   >  3

B  

    คูณไขว้ 3A  >  2B 
    หาร  2  ทั้ง  2  ข้าง 1.5A  >  B 
     A  <  1.5A  >  B 
    ดังนั้น เคร่ืองหมายขัดแย้ง ตอบ  ไม่แน่ 

ข้อสรุปที่  2 3B  ≥  H 

  แนวคิด จาก B  ≥  4G  >  3
H  

     B  >  3
H      

    ดังนั้น 3B  >  H ตอบ  จริง 

565



คู่มือเตรยีมสอบ 118 

เงื่อนไขภาษา 
 1. พนม  ทินกร  วิทยาและสุชาติ  มีที่อยู่กันคนละแห่ง  คือ  หมู่บ้านลาดหญ้า  บ้านบาก  หนองบัวและเนินสูงซ่ึง

ไม่ได้เรียงกันตามลําดับ 
 2. หมู่บ้านแต่ละแห่งอยู่ในตําบลต่างๆ  กันไป  คือ  น้ําเย็น  บ้านนา  พระนอน  แม่บัว  ซ่ึงไม่ได้เรียงกันตามลําดับ 
 3. ตําบลแต่ละแห่งอยู่ในอําเภอต่างๆ  กัน  คือ  พนาไพร  ไกรลาส  สามมิตร  และเมือง 
 4. ทินกรอยู่ตําบลพระนอน  ในขณะที่พนมอยู่ในอําเภอสามมิตร   
 5. หมู่บ้านเนินสูงอยู่ในตําบลบ้านนาในอําเภอไกรลาส 
 6. คนหนึ่งอยู่ตําบลน้ําเย็นในอําเภอเมือง 
 7. สุชาติอยู่บ้านบาก 
11. ข้อสรุปที่  1     พนมอยู่ที่บ้านหนองบัว 

ข้อสรุปที่  2     ทินกรอยู่ที่บ้านบ้านลาด 
ตอบ  ค.  (ข้อสรุปที่  1  สรุปไม่ได้ ข้อสรุปที่  2  สรุปไม่ได้) 

12. ข้อสรุปที่  1     คนที่อยู่ในตําบลน้ําเย็น  คือ  วิทยา 
ข้อสรุปที่  2     บ้านหนองบัวอยู่ในอําเภอสามมิตร 
ตอบ  ง.  (ข้อสรุปที่  1  ผิด ข้อสรุปที่  2  สรุปไม่ได้) 

13. ข้อสรุปที่  1     คนที่อยู่ในอําเภอไกรลาส  คือ  วิทยา 
ข้อสรุปที่  2     คนที่อยู่ในอําเภอพนาไพร  คือ  ทินกร 
ตอบ  ก.  (ข้อสรุปที่  1  ผิด ข้อสรุปที่  2  ถูก) 

14. ข้อสรุปที่  1     บ้านบากอยู่ในตําบลน้ําเย็น 
ข้อสรุปที่  2     วิทยาไม่ได้อยู่ที่บ้านเนินสูง 
ตอบ  ง.  (ข้อสรุปที่  1  ถูก ข้อสรุปที่  2  ผิด) 

15. ข้อสรุปที่  1     ตําบลพระนอนมีหมู่บ้านชื่อหนองบัว 
ข้อสรุปที่  2     สุชาติอยู่ที่อําเภอเมือง 
ตอบ  ง.  (ข้อสรุปที่  1  สรุปไม่ได้ ข้อสรุปที่  2  ถูก) 
แนวคิด 
1.  ดูตัวแปรที่เก่ียวข้องจะมีชื่อคน,  หมู่บ้าน,  ตําบลและอําเภอ  นํามาทําตาราง 
2.  จากเงื่อนไขที่  4  ทินกรอยู่ตําบลพระนอน  ในขณะที่พนมอยู่ในอําเภอสามมิตร  และเงื่อนไขที่  7  สุชาติ 
     อยู่บ้านบาก  นําข้อมูลมาใส่ตารางได้ดังนี้ 

คน หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ 
พนม   สามมิตร 
ทินกร  พระนอน  
วิทยา    
สุชาติ บ้านบาก   

 
3.  จากเงื่อนไขที่  5  หมู่บ้านเนินสูงอยู่ในตําบลบ้านนาในอําเภอไกรลาส  ดูจากตารางในช่องหมู่บ้านจะเหลือว่างอยู่   

           3  ช่อง  คือ  พนม  ทินกร  และวิทยา  ดูต่อไปในช่องตําบลจะเหลือ  2  ช่อง  คือ  พนม  และวิทยาและดูถัดไป 
           ในช่องอําเภอจะทราบว่าว่างอยู่ช่องว่างเดียว  คือ วิทยา  ดังนั้น  วิทยาจะอยู่ที่บ้านเนินสูงในตําบลบ้านนา   
           อําเภอไกรลาส 

 คน หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ 
พนม   สามมิตร 
ทินกร  พระนอน  
วิทยา เนินสูง บ้านนา ไกรลาส 
สุชาติ บ้านบาก   
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4.  จากเงื่อนไขที่  6  คนหนึ่งอยู่ที่ตําบลน้ําเย็นในอําเภอเมือง  ดูจากตารางในช่องตําบลจะเหลือว่างอยู่  2  ช่อง    
     คือ  พนมและสุชาติ  ดูต่อไปในช่องอําเภอจะพบว่าว่างอยู่ช่องเดียวของสุชาติ  หมายความว่าสุชาติอยู่ในตําบล 
     น้ําเย็น  อําเภอเมือง 

คน หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ 
พนม   สามมิตร 
ทินกร  พระนอน  
วิทยา เนินสูง บ้านนา ไกรลาส 
สุชาติ บ้านบาก น้ําเย็น เมือง 

5.  จากตารางในช่องตําบลและอําเภอจะว่างอยู่อย่างละ  1  ช่อง  สามารถนําข้อมูลที่เหลือในเงื่อนไขที่  2  และ  3   
     มาใส่ได้ดังนี้ 

คน หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ 
พนม  แม่บัว สามมิตร 
ทินกร  พระนอน พนาไพร 
วิทยา เนินสูง บ้านนา ไกรลาส 
สุชาติ บ้านบาก น้ําเย็น เมือง 

 

อนุกรม 
16. 2     7     10     21     50     63     .......... 

ก.  150  ข.  189   ค.  200   ง.  250 
ตอบ  ง. 
แนวคิด  2          7          10          21          50          63          ...250 

 คูณระยะห่างเว้นตัว    ×5       ×5          ×5 

17. 28
1      4

1      7     28     4     .......... 

ก.  7
1   ข.  28

1    ค.  4
1    ง.  3 

ตอบ  ก. 

แนวคิด  28
1             4

1             7            28            4         ..... 7
1  

      28
1    กับ   28 

      4
1    กับ   4 

       7   กับ   7
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      กลับเศษเป็นส่วน  กลับส่วนเป็นเศษ 
18. 64     100     144     196     .......... 
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ตอบ  ข. 
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ตอบ  ก. 
แนวคิด  1              3              7             11            21            39         .....71 

    จาก  1 + 3 + 7 = 11 
      11 +  7 + 3 = 21 
    ดังนั้น  39 + 21 + 11  = 71 

20. 1     2
1      3

2      5
6      .......... 

ก.  1  ข.  11
30    ค.  41

30    ง.  11
41  

ตอบ  ข. 

แนวคิด  1               2
1                3

2                5
6                 ..... 11

30  

  เศษ   2
1  (เศษคูณส่วน) = 2  (พจน์ถัดไป) 

      3
2  (เศษคูณส่วน) = 6  (พจน์ถัดไป) 
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      3
2  (เศษบวกส่วน) = 5  (พจน์ถัดไป)  

      5
6  (เศษบวกส่วน) = 11 

21. 3     5     9     19     47     129     .......... 
ก.  373  ข.  176   ค.  195   ง.  211 
ตอบ  ก. 
แนวคิด  3              5              9              19             47            129         .....373 

  ระยะห่าง 2 4  10     28    82   244 
  ระยะห่าง  2  6  18   54   162 
  ระยะห่าง 4  12     36   108 
     ×3 ×3   ×3 
22. 9     9     15     25     24     64     36     .......... 

ก.  169  ข.  225   ค.  144   ง.  196 
ตอบ  ก. 
แนวคิด  9          9          15          25          24          64          36         ...169 

 
     32                        52               82                         132 
                              3+5                        5+8 
23. 5     8     17     44     .......... 

ก.  125  ข.  368   ค.  81   ง.  153 
ตอบ  ก. 
แนวคิด  5              8               17             44        .....125 

 ระยะห่าง         3               9         27  81 
       ×3          ×3     ×3 
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24. 9     16     7     25     36     10     49     64     .......... 
ก.  81  ข.  121   ค.  13   ง.  15 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  9          16          7          25          36          10          49          64        ...13 

  ระยะห่างเว้น  2  ตัว                                      3                                       3 

25. 2
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2      17
6      32
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48  

ตอบ  ค. 
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2                17
6                32
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  เศษ  1 2 6 24     .....120 
         ×2      ×3       ×4       ×5 
  ส่วน  2  7  17  32     …..52 
  ระยะห่าง       5       10       15        20 
      5   5   5 
26. 12     12     18     15     24     18     .......... 

ก.  25  ข.  30   ค.  36   ง.  21 
ตอบ  ข. 
แนวคิด  12            12            18            15            24            18            .....30 

  ระยะห่างเว้นตัว   6      6        6 

27. 6     30     5     6
1      30

1      5
1      .......... 

ก.  50
1   ข.  6   ค.  180

1    ง.  8 

ตอบ  ข. 

แนวคิด  6            30            5            6
1             30

1             5
1             ...6 

    จาก 6
30  = 5 

     30
5  = 6

1  

    ดังนั้น 5
1   ÷  30

1  = 5
1   ×  30   =   6 

28. 4     8     1     10     -2     14     .......... 
ก.  6  ข.  4   ค.  -5   ง.  -7 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  4            8            1            10            -2            14            ...-5 

 ระยะห่างเว้นตัว              -3                    -3                            -3 
29. 1     4     2     6     6     8     15     10     .......... 

ก.  12  ข.  31   ค.  49   ง.  64 
ตอบ  ข. 
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แนวคิด  1           4           2           6           6           8           15          10         ...31 
  ระยะห่างเว้นตัว  1  4   9  16 
 
      12  22   32   42 
30. 1     3     5     81     4     5     6     225     7     8     9     .......... 

ก.  576  ข.  625   ค.  10   ง.  729 
ตอบ  ก. 
แนวคิด 1        3        5        81        4        5        6        225        7        8       9        576 

 
                         1 + 3 + 5  =  92        4 + 5 + 6  =  152                          7 + 8 + 9  =  242 

 

คณิตศาสตร์ทั่วไป 
31. นักเรียนชั้นหนึ่งมี  50  คน  ต่างจับมือซ่ึงกันและกัน  อยากทราบว่า  จะต้องจับมือกันทั้งหมดก่ีคร้ัง 

ก.  1,250  ข.  1,225  ค.  1,750  ง.  2,225 
ตอบ  ข. 

แนวคิด  การจับมือ = 2
)1n(n −  

     n = จํานวนคน 

     การจับมือ = 2
)150(50 −    คร้ัง 

      = 5
4950×  คร้ัง 

      = 1,225 คร้ัง 
32. ถนนสายหนึ่งยาว  480  เมตร  ถ้าปักเสาไฟจากจุดเร่ิมต้นไปตลอดถนนให้ห่างกัน  ต้นละ  10  เมตร  จะต้องใช้เสา

ก่ีต้น 
ก.  48  ข.  49   ค.  50   ง.  51 
ตอบ  ข. 

แนวคิด  จํานวนเสาที่ปัก = งเสาระยะห่างขอ
งหมดระยะทางทั*  + 1 

      = 10
480  + 1  ต้น 

      = 49  ต้น 

33. กําหนดให้  X
4   =  Y

X   =  Z
Y   =  64

Z   อยากทราบว่า  X  มีค่าเท่ากับเท่าใด 

ก.  4  ข.  6   ค.  8   ง.  16 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  ทดลองแทนค่าจะได้ X   =   8 

      8
4      =     16

8      =     32
16      =     64

32      

34. ชาย  7  คน  กินอาหาร  15  กล่องหมดใน  2  วัน  ถ้าชาย  4  คนกินอาหารใน  7  วัน  จะต้องใช้อาหารก่ีกล่อง 
ก.  15  ข.  20   ค.  25   ง.  30 
ตอบ  ง. 
แนวคิด  ชาย  7  คน  2  วัน  กินอาหาร = 15   กล่อง 

     ชาย  4  คน  7  วัน  กินอาหาร = 15  ×  2
7   ×  7

4   กล่อง 
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       = 30   กล่อง 
35. นักฟุตบอลข้างละ  11  คน  แต่ละคนจะสัมผัสมือกับฝ่ายตรงข้ามทุกคนจะมีการสัมผัสมือทั้งหมดก่ีคร้ัง 

ก.  121  ข.  110   ค.  55   ง.  220 
ตอบ  ก. 
แนวคิด  คนที่  1  ถึงคนที่  11  จับมือได้คนละ  11  คร้ัง = 11  ×  11  คร้ัง 

       = 121   คร้ัง 
36. กําหนดให้  ม้า  วัว  และไก่  นับขารวมกันได้  450  ขา  จํานวนสัตว์ทั้งสามชนิดมีเท่ากัน  จะมีสัตว์อย่างละก่ีตัว 

ก.  25  ข.  30   ค.  45   ง.  60 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  ทดสอบโดยนําตัวเลือกมาแทนค่า  จะได้สัตว์ = 45  ตัว 

      ม้า = 45  ×  4   ขา 
       = 180   ขา 
      วัว = 45  ×  4   ขา 
       = 180   ขา 
      ไก่ = 45  ×  2   ขา    
       = 90   ขา 
     ม้า  วัว  ไก่  รวมกัน    =   180 + 180 + 90   ขา 
      =   450   ขา  
   หรือ  4  ม้า + 4  วัว + 2  ไก่ = 450 
      10  (ม้า + วัว + ไก่) = 450 

      ม้า + วัว + ไก่ = 10
450    ตัว 

       = 45  ตัว 
37. ก.  มีเงินเป็นสามเท่าของ  ข.  และ  ข.  มีเงินเป็น  2  ใน  3  เท่าของ  ค.  และ  ง.  มีเงิน  100  บาท  ซ่ึงน้อยกว่า  ค.  

50  บาท  นาย  ก.  มีเงินเท่าไร 
ก.  150  ข.  200   ค.  250   ง.  300 
ตอบ  ง. 
แนวคิด   ก = 3ข 

      ข = 3
2  ค 

      ง = 100   บาท 
      ค = 150   บาท 

      ข = 3
2  × 150  บาท 

       = 100   บาท 
      ก = 3  × 100   บาท 
       = 300   บาท 
38. เม่ือ  9  ปีที่แล้ว  ก.  อายุได้  12  ปี  อีก  12  ปีข้างหน้า  เขาจะมีอายุได้เท่าไร 

ก.  22  ข.  24   ค.  33   ง.  35 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  เม่ือ  9  ปีที่แล้ว  ก.  อายุ  12  ปี 

     ปัจจุบัน  ก.  อายุ  = 12  +  9  ปี 
       = 21   ปี 
     อีก  12  ปีข้างหน้า  ก. อายุ  = 21  +  12   ปี 

571



คู่มือเตรยีมสอบ 124 

       = 33   ปี 
39. ลูกเต๋ามีเส้นขอบก่ีเส้น 

ก.  12  ข.  14   ค.  16   ง.  18 
ตอบ  ก. 
แนวคิด   ขอบบน = 4   เส้น 

      แนวต้ัง = 4   เส้น 
      ขอบล่าง = 4   เส้น 
      ลูกเต๋ามีเส้นขอบ = 4  +   4  +  4   เส้น 
       = 12   เส้น 
40. นาฬิกาเรือนหนึ่งเดินเร็วไปนาทีละ  1  วินาทีคร่ึง  ถ้าต้ังให้ตรงเวลาจริงเม่ือเวลาเที่ยงวัน  เม่ือเวลา  17.02  น.  

นาฬิกาเรือนนี้จะชี้เวลาเท่าไร 
ก.  17.00  น. ข.  17.28  น.  ค.  17.38  น.  ง.  17.10  น. 
ตอบ  ง. 
แนวคิด  นาฬิกาเวลาจริง  1  นาที  จะเดินเร็วกว่าเวลาจริง = 1.5   วินาที 

     ถ้านาฬิกาเวลาจริง  302  นาที  จะเดินเร็วกว่าเวลาจริง = 1.5  ×  302   วินาที 
       = 453   วินาที 
      60   วินาที = 1   นาที 

      453   วินาที = 60
453    นาที 

       = 7.55   นาที 
     ถ้าเวลา  17.02  น.  นาฬิกาจะเดินเร็วกว่าความจริง = 17.02  +  8   นาฬิกา 
       = 17.10   นาฬิกา 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 
ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้าประเทศไทยโดยผ่านท่าอากาศยานดอนเมือง 

หน่วย  :  คน 

ลําดับที ่ ประเทศ ปี  2524 ปี  2525 
อัตราเพ่ิม 

2524/2525 
ปี  2526 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ญ่ีปุ่น 
ไทย 
มาเลเซีย 
ฟิลิปปนิส ์
อเมริกา 
แคนาดา 
บรูไน 
พม่า 
อินเดีย 

272,290 
27,735 

336 
1,155 

120,215 
1,781 
8,869 

112,197 
14,808 

306,802 
? 
319 

1,260 
138,586 

1,724 
7,751 

130,529 
? 

+12.67 
-3.98 
-5.06 
+9.09 

+15.28 
? 
? 
? 

+16.35 

343,471 
27,160 

510 
1,910 

144,705 
1,940 

15,144 
153,102 
19,808 

 
41. ปริมาณนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยในปี  2525  มีจํานวนแตกต่างจากปี  2526  เท่าใด 

ก.  ปี  2526  มากกว่าปี  2525  จํานวน  529  คน  
ข.  ปี  2526  มากกว่าปี  2525  จํานวน  613  คน 
ค.  ปี  2525  มากกว่าปี  2526  จํานวน  529  คน  
ง.  ปี  2525  มากกว่าปี  2526  จํานวน  613  คน 
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ตอบ  ก. 
แนวคิด  นักท่องเที่ยวจากประเทศไทยปี  2524  จํานวน  100  คน  ปี  2525  = 96.02   คน 

     ถ้านักท่องเที่ยวจากประเทศไทยปี  2524  จํานวน  27,735  คน  ปี  2525  

      = 100
735,2702.96 ×    คน 

      = 26,631   คน 
     ปริมาณนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยปี  2525 = 26,631   คน 
     ปริมาณนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยปี  2526 = 27,160   คน 
     ปริมาณนักท่องเที่ยวมีความแตกต่างระหว่างปี  2525 - 2526 = 27,160 – 26,631   คน 
     นักท่องเที่ยวจากประเทศไทยปี  2526  มากกว่าปี  2525 = 529   คน 
42. ปริมาณนักท่องเที่ยวจากประเทศอินเดียในปี  2525  มีจํานวนก่ีคน 

ก.  18,226  ข.  17,542  ค.  17,229  ง.  16,954 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  นักท่องเที่ยวจากประเทศอินเดียปี  2524  จํานวน  100  คน  ปี  2525 =   116.35   คน 

 ถ้านักท่องเที่ยวจากประเทศอินเดียปี  2524  จํานวน  14,808  คน  ในปี  2525  =  100
808,1435.116 ×    คน 

     ปริมาณนักท่องเที่ยวจากประเทศอินเดียปี  2525 =   17,229   คน 
43. ระหว่างปี  2525 – 2526  ปริมาณนักท่องเที่ยวจากประเทศใดมีอัตราเพ่ิมข้ึนมากที่สุด 

ก.  ไทย  ข.  อินเดีย  ค.  อเมริกา  ง.  บรูไน 
ตอบ  ง. 

แนวคิด  ข้อ  ก. ประเทศไทย = 631,26
100)631,26160,27( ×−   

       = 631,26
900,52  

       = 1.99% 

     ข้อ  ข. ประเทศอินเดีย = 229,17
100)229,17808,19( ×−  

       = 229,17
900,257  

       = 14.97% 

     ข้อ  ค. ประเทศอเมริกา = 586,138
100)586,138705,144( ×−   

       = 586,138
900,611  

       = 4.42% 

     ข้อ  ง. ประเทศบรูไน = 751,7
100)751,7144,15( ×−  

       = 751,7
300,739  

       = 95.38% 
44. ระหว่างปี  2524 – 2526  นักท่องเที่ยวจากประเทศใดมีอัตราการเพ่ิมมากที่สุด 

ก.  ญ่ีปุ่น  ข.  อเมริกา  ค.  พม่า   ง.  บรูไน 
ตอบ  ง. 

แนวคิด  ข้อ  ก. ประเทศญ่ีปุ่น = 290,272
100)290,272471,343( ×−   
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       = 290,272
100,118,7  

       = 26.14% 

     ข้อ  ข. ประเทศอเมริกา = 215,120
100)215,120705,144( ×−   

       = 215,120
000,449,2  

       = 20.37% 

     ข้อ  ค. ประเทศพม่า = 197,112
100)197,112102,153( ×−  

       = 197,112
500,090,4  

       = 36.46% 

     ข้อ  ง. ประเทศบูรไน = 869,8
100)869,8144,15( ×−  

       = 869,8
500,627  

       = 70.75% 
45. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก.  นักท่องเที่ยวจากประเทศแคนาดาเพ่ิมข้ึน  8.19%  ในช่วงปี  2524 – 2525  
ข.  ในปี  2525  นักท่องเที่ยวจากประเทศไทยน้อยกว่าประเทศอเมริกาอยู่  122,955  คน 
ค.  อัตราเพ่ิม  2524/2525  ของประเทศพม่าเท่ากับ  16.33% 
ง.  ระหว่างปี  2524 – 2525  นักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียมีอัตราลดลงมากที่สุด 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  อัตราการเพ่ิมของประเทศพม่าในระหว่างปี  2524 – 2525 

       = 197,112
100)197,112529,130( ×−   

       = 197,112
200,833,1  

       = 16.34% 
 

อุปมาอุปไมย 
46. สี่เหลี่ยม  :  สี่มุมฉาก  ?  :  ? 

ก.  ห้าเหลี่ยม  ห้ามุมฉาก   ข.  เจ็ดเหลี่ยม  เจ็ดมุมฉาก 
ค.  หกเหลี่ยม  สี่มุมฉาก   ง.  สามเหลี่ยม  สองมุมฉาก 
ตอบ  ง.  แนวคิด สี่เหลี่ยมเกิดจากสี่มุมฉาก  หรือเท่ากับ  360  องศา 

47. มุมแหลม  :  มุมฉาก  ?  :  ? 
ก.  ตุลาคม  กันยายน    ข.  วันพุธ  วันศุกร์ 
ค.  วันสิ้นปี  วันข้ึนปีใหม่   ง.  วันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา 
ตอบ  ค.  แนวคิด มุมแหลมก่อนจึงจะกลายเป็นมุมฉาก 

48. วันวิสาขบูชา  :  วันออกพรรษา  ?  :  ? 
ก.  วันแรงงาน  วันมาฆบูชา   ข.  วันเข้าพรรษา  วันลอยกระทง 
ค.  พฤษภาคม  ตุลาคม   ง.  ฤดูร้อน  ฤดูหนาว 
ตอบ  ข.  แนวคิด  วันวิสาขบูชา  เป็นวันหยุดตามประเพณีไทย  ส่วนวันออกพรรษาไม่เป็นวันหยุดตามประเพณีไทย 
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49. 9.00  :  12.00 ?  :  ? 
ก.  มะแม  จอ    ข.  ลิง  เสือ 
ค.  กันยายน  ธันวาคม   ง.  วันจันทร์  วันศุกร์ 
ตอบ  ค.  แนวคิด 9.00     10.00     11.00     12.00     เว้น  2  ชม. 

50. เกวียน  :  หนังสือ     ?  :  ? 
ก.  โค  ห้องสมุด    ข.  ขวาน  เลื่อย 
ค.  กรรไกร  เข็ม    ง.  รถบรรทุก  พระไตรปิฎก 
ตอบ  ค.  แนวคิด เกวียน  และหนังสือมีลักษณะนามเป็นเล่ม 

51. สถาปนิก  :  สอง     ?  :  ? 
ก.  วิศวกร  สาม ข.  มัณฑนากร  สี่  ค.  ดารา  หนึ่ง  ง.  วิทยาศาสตร์  ห้า 
ตอบ  ค.  แนวคิด สถาปนิก  มี  4  พยางค์  เป็น  2  เท่า  ของ  2 

52. ขลุ่ย  :  จะเข้  ?  :  ? 
ก.  ขิม  จะเข้ ข.  ปี่  กลอง  ค.  ระนาด  โปงลาง ง.  อังกะลุง  ฆ้องวง 
ตอบ  ค.  แนวคิด ขลุ่ย  และแคน  เป็นเคร่ืองดนตรีใช้เป่าเหมือนกัน 

53. อีสาน  :  สระบุรี            ?  :  ? 
ก.  ใต้  ประจวบคีรีขันธ์   ข.  กลาง  :  กรุงเทพฯ 
ค.  เหนือ  อยุธยา    ง.  ตะวันออก  ตราด 
ตอบ  ก.  แนวคิด บุคคลที่จะไปภาคอีสานต้องผ่านจังหวัดสระบุรี 

54. เสือ  :  ชมพู             ?  :  ? 
ก.  แมว  ขาว ข.  สุนัข  น้ําตาล  ค.  โค  ฟ้า  ง.  นก  เหลือง 
ตอบ  ค.  แนวคิด เสือเป็นสัตว์ไม่มีสีชมพู 

55. เรือ  :  ประทุน   ?  :  ? 
ก.  ต้นไม้  ไป่ ข.  ปากกา  หมึก  ค.  กระดอง  เต่า  ง.  บ้าน  หลังคา 
ตอบ  ง.  แนวคิด เรือมีประทุนไว้บังแดดฝน 
 

เติมคํา 
56. รัฐบาลอินเดียได้ประกาศ.........นโยบายทางด้านสินเชื่อของประเทศ  เพ่ือช่วยให้การส่งออกผลิตผลทางอุตสาหกรรม

ขยายตัว 
ก.  ผ่อนผัน  ข.  ลดหย่อน  ค.  ผ่อนคลาย  ง.  ปลดเปลื้อง 
ตอบ  ค.  แนวคิด ผ่อนคลาย  หมายถึง  ลดความตึงเครียด  เช่น  เหตุการณ์ผ่อนคลาย 

57. ...........ให้เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์นั้น  ให้ออกให้เฉพาะแก่บุคคลผู้มีภูมิรู้สอบได้ประโยคมัธยม 6  หรือมีภูมิ
ความรู้รอบตัวเป็นที่พอใจของเจ้าพนักงานผู้ออก 
ก.  ใบรับรอง  ข.  ใบอนุมัติ  ค.  ใบอนุญาต  ง.  ใบประกาศนียบัตร 
ตอบ  ค. 

58. คําว่า  “ประสิทธิภาพ”  ในวงราชการมีความหมายกว้างไม่เหมือนกับประสิทธิภาพของธุรกิจเอกชน  ซ่ึง...........
เฉพาะผลที่ได้รับจากการบริหารหรือการจัดการที่ได้กําไรหรือขาดทุน 
ก.  มุ่งหวัง  ข.  พิจารณา  ค.  คิดถึง  ง.  ตระหนัก 
ตอบ  ก.  แนวคิด มุ่งหวัง  หมายถึง  ต้ังใจ  หรือหวังจะเอาให้ได้ 

59. ประเทศไทยกําลังเร่งพัฒนาเพ่ือ...........ความเจริญก้าวหน้า 
ก.  ปลูกฝัง  ข.  ส่งเสริม  ค.  ปรับปรุง  ง.  สร้างสรรค์ 
ตอบ  ข.  แนวคิด ส่งเสริม  หมายถึง  เก้ือหนุน  ช่วยเหลือสนับสนุนให้ดีข้ึน  เช่น  ส่งเสริมการลงทุน 

60. ...........ทางสังคมทําให้ทุกคนด้ินรนที่จะมุ่งศึกษาให้สูงถึงข้ันระดับปริญญาโท 
ก.  ความเจริญ ข.  ค่านิยม  ค.  ความเปลี่ยนแปลง ง.  ความก้าวหน้า 
ตอบ  ค. 

575



คู่มือเตรยีมสอบ 128 

61. ข้าราชการต้อง...........การปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
ก.  เลื่อมใส  ข.  ยอมรับ  ค.  ส่งเสริม  ง.  ยึดม่ัน 
ตอบ  ก.  แนวคิด เลื่อมใส  หมายถึง  มีความเชื่อถือ 

62. รังนก  เป็น...........ของน้ําลายจากนกนางแอ่น  แต่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเท่าใดนัก 
ก.  อาหารเสริม ข.  ผลิตผล  ค.  และ   ง.  แต่ก็ 
ตอบ  ข.  แนวคิด ผลิตผล  หมายถึง  ผลที่ทําข้ึน 

63. การขอแก้รัฐธรรมนูญที่ได้เคยกระทํามาถึง  2  คร้ังแล้ว...........ตกไป  เพราะวุฒิสมาชิกคัดค้าน 
ก.  จึง  ข.  ก็   ค.  และ   ง.  แต่ก็ 
ตอบ  ง.  แนวคิด ประโยคที่มีความขัดแย้ง 

64. เลขาธิการองค์การสหประชาชาติให้ความเห็นว่าประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีในเร่ืองการควบคุม.........การเกิดของ
ประชาชน 
ก.  สัดส่วน  ข.  คุณภาพ  ค.  อัตรา  ง.  ปริมาณ 
ตอบ  ค.  แนวคิด อัตรา  หมายถึง  เกณฑ์เปรียบเทียบปริมาณของของอย่างเดียวกันหรือต่างกัน 

65. ทฤษฎีบท  หมายถึงข้อความซ่ึงได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริง  และใช้ในการ...........พิสูจน์ข้อความอ่ืนได้ 
ก.  กล่าวอ้าง  ข.  อ้างอิง  ค.  ระบุ   ง.  กล่าวถึง 
ตอบ  ข.  แนวคิด อ้างอิง  หมายถึง  ระบุที่มาเพ่ือเป็นหลักฐาน,  ยกมากล่าวเป็นหลัก 
 

เรียงประโยค 
66. ข้อใดอยู่ลําดับที่  2 

ก.  จนก่อให้เกิดความเสียหาย 
ข.  อันเป็นผลเนื่องมาจากภัยทางธรรมชาติ 
ค.  ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐบาลเป็นจํานวนมาก 
ง.  ประเทศไทยอาจเกิดสาธารณภัยอย่างกว้างขวางและรุนแรง 
ตอบ  ข.  แนวคิด ง(1)     ข(2)     ก(3)     ค(4) 

67. ข้อใดอยู่ลําดับที่  3 
ก.  จะแยกอยู่โดดเด่ียวเหมือนสัตว์บางประเภทไม่ได้ 
ข.  มีความสัมพันธ์คบค้าสมาคมช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 
ค.  เป็นพวก  เป็นเหล่า  เป็นเชื้อชาติ 
ง.  มนุษย์  เป็นสัตว์สังคมตามกฎแห่งธรรมชาติ  ต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน 
ตอบ  ข.  แนวคิด ง(1)     ค(2)     ข(3)     ก(4) 

68. ข้อใดอยู่ลําดับที่  2 
ก.  หรืออาจจะเป็นอัญมณีประเภทหยกที่มีสีเขียวก็ได้ 
ข.  ถ้าเทียบกับรัตนชาติก็ได้แก่ 
ค.  พลอยเขียวส่อง  ซ่ึงพบมากในแถบจังหวัดกาญจนบุรี  หรือจังหวัดชายแดนประเทศพม่า 
ง.  สีเขียวอ่อนหรือตองอ่อน  เป็นหินมีค่าชนิดหนึ่ง 
ตอบ  ข.  แนวคิด ง(1)     ข(2)     ค(3)     ก(4) 

69. ข้อใดอยู่ลําดับที่  4 
ก.  มักจะมีสติปัญญาสูงกว่าคนที่ไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์ 
ข.  ความคิดสร้างสรรค์  เป็นความสามารถพิเศษซ่ึงมีอยู่ในตัวบุคคล 
ค.  และมักมีความเก่ียวข้องกันอย่างใกล้ชิดระดับสติปัญญา 
ง.  กล่าวคือ  พวกเรามักพบว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
ตอบ  ก.  แนวคิด ข(1)     ค(2)     ง(3)     ก(4) 
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70. ข้อใดอยู่ลําดับที่  3 
ก.  เพ่ือให้แอลกอฮอล์บางส่วนถูกขับออกมาทางลมหายใจ  เหงื่อ  และปัสสาวะ 
ข.  การด่ืมสุราอย่างถูกต้อง  จึงควรด่ืมช้าๆ 
ค.  ถ้าตับไม่ดีโอกาสที่จะเกิดอันตรายเพราะเหล้าก็มากกว่าคนปกติ 
ง.  ตับ  เป็นอวัยวะสําคัญที่ช่วยทําลายแอลกอฮอล์ 
ตอบ  ข.  แนวคิด ง(1)     ค(2)     ข(3)     ก(4) 

71. ข้อใดอยู่ลําดับที่  3 
ก.  ถือว่าการศึกษาเป็นกระบวนการต่อเนื่องกันตลอดชีวิตที่จะต้องประสานกัน 
ข.  ตามนัยแห่งแผนการศึกษาประถมศึกษาปี  2521  ฉบับปรับปรุงปี  2533  นี้ 
ค.  ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
ง.  ทั้งนี้  เพ่ือมุ่งสร้างคุณภาพของพลเมืองไทย  ให้สามารถอ่านออกและเขียนได้เป็นอย่างตํ่า 
ตอบ  ค.  แนวคิด ข(1)     ก(2)     ค(3)     ง(4) 

72. ข้อใดอยู่ลําดับที่  3 
ก.  ประชาชนทุกคนต้องตระหนักเห็นคุณค่าของระบอบประชาธิปไตย 
ข.  เพ่ือเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ  ก่อให้เกิดความสงบม่ันคงภายในชาติ 
ค.  และให้ความเคารพ  ยึดม่ันในสถาบันทั้งสามประเภท 
ง.  การปกครองในระบบประชาธิปไตยของประเทศไทยนั้น 
ตอบ  ข.  แนวคิด ง(1)     ก(2)     ข(3)     ค(4) 

73. ข้อใดอยู่ลําดับที่  4 
ก.  ในปัจจุบันคําว่า  “สัญลักษณ์”  เข้ามามีบทบาทในสังคมเป็นอย่างมาก 
ข.  ตลอดจนยากต่อการปลอมแปลงของคู่แข่งขันทางการค้าอีกด้วย 
ค.  ทั้งนี้  เพ่ือความสะดวก  ง่ายต่อการจดจําและการนําไปใช้ 
ง.  เพราะเป็นเคร่ืองหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ที่กําหนดข้ึนมาแทนสิ่งนั้นๆ 
ตอบ  ข.  แนวคิด ก(1)     ง(2)     ค(3)     ข(4) 

74. ข้อใดอยู่ลําดับที่  3 
ก.  ให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนเป็นปกติในระหว่างการหยุดงานแต่ไม่เกิน  45  วัน 
ข.  โดยเฉพาะแรงงานที่ได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานและแรงงานหญิงต้ังครรภ์ใกล้คลอด 
ค.  ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงาน 
ง.  สภาผู้แทนราษฎรได้รับหลักการเร่ืองดังกล่าวและอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ 
ตอบ  ก.  แนวคิด ค(1)     ข(2)     ก(3)     ง(4) 

75. ข้อใดอยู่ลําดับที่  2 
ก.  ส่วนเคร่ืองหมายอัญประกาศปิด 
ข.  ถ้าข้อความในเคร่ืองหมายอัญประกาศมีความยาวหลายย่อหน้า 
ค.  ให้ใส่ไว้เฉพาะย่อหน้าสุดท้าย 
ง.  ให้ใส่เคร่ืองหมายอัญประกาศเปิดไว้ข้างหน้าแต่ละย่อหน้า 
ตอบ  ง.  แนวคิด ข(1)     ง(2)     ก(3)     ค(4) 

 
ข้อบกพร่องภาษา 

คําส่ัง    พิจารณาข้อใดที่รัดกุมถูกต้องตามหลักภาษา 
76. ก.  รัฐบาลควรมีมาตรการความปลอดภัยแก่ผู้นําต่างประเทศอย่างเข้มแข็ง 

ข.  ปัจจุบันผลผลิตด้านการเกษตรมีปัญหามากย่ิงข้ึน 
ค.  รัฐบาลมีมติปรับค่าจ้างข้ันตํ่าเพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ 
ง.  การประท้วงของกลุ่มผู้ใช้แรงงานเป็นการสั่นคลอนฐานะของรัฐบาล 
ตอบ  ข. 
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แนวคิด  ข้อ  ก. ความปลอดภัย  ควรเป็น  รักษาความปลอดภัย 
     ข้อ  ค. ค่าจ้างข้ันตํ่า  ควรเป็น  ค่าแรงข้ันตํ่า 
     ข้อ  ง. การสั่นคลอน  ควรเป็น  บั่นทอน 
77. ก.  ประเทศที่เก่ียวข้องระหว่างกรณีพิพาทนี้มีอยู่หลายประเทศ 

ข.  แผนงานที่เสนอสอดคล้องแก่เจตนารมณ์ของรัฐบาล 
ค.  ผ้ามัดหม่ีเป็นงานฝีมือเฉพาะท้องถ่ินที่ทํารายได้สูงของอําเภอท่าบ่อ 
ง.  ปัญหาการว่างงานไม่เพียงแต่สะท้อนภาวะเศรษฐกิจยังมีผลต่อเนื่องถึงปัญหาสังคมอีกด้วย 
ตอบ  ง. 
แนวคิด  ข้อ  ก. ระหว่างกรณีพิพาท  ควรเป็น  ในกรณีพิพาท 

     ข้อ  ข. สอดคล้องแก่  ควรเป็น  สอดคล้องกับ 
     ข้อ  ค. เฉพาะท้องถ่ิน  ควรเป็น  ในท้องถ่ิน 
78. ก.  การศึกษาเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้พลเมืองมีคุณภาพ 

ข.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรเป็นธนาคารที่เอ้ืออํานวยให้ผู้แร้นแค้นพ่ึงพาตนเองได้ 
ค.  ยาธาตุน้ําแดงเป็นยาสามัญประจําบ้านที่มีสรรพคุณแก้อาการท้องเฟ้อ 
ง.  การบัญญัติศัพท์เป็นกิจกรรมที่ทําได้ยากลําบาก 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  ข้อ  ก. การที่เตรียมความพร้อม  ควรเป็น  การวางรากฐาน 

     ข้อ  ข. ผู้แร้งแค้น  ควรเป็น  ผู้ยากไร้ 
     ข้อ  ค. กิจกรรม  ควรเป็น  เร่ือง 
79. ก.  สถาบันพัฒนาสตรีจัดอบรมการพับดอกไม้กระดาษญ่ีปุ่น 

ข.  นักศึกษา  ได้รับผลประโยชน์จากการบรรยายทางโทรทัศน์ 
ค.  ภาวะเศรษฐกิจของประเทศสัมพันธ์กับเสถียรภาพของรัฐบาล 
ง.  การว่ิงออกกําลังกายในตอนเช้าเป็นค่านิยมของคนไทย 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  ข้อ  ก. พับดอกไม้กระดาษญ่ีปุ่น  ควรเป็น  พับดอกไม้จากกระดาษญ่ีปุ่น 

     ข้อ  ข. ผลประโยชน์  ควรเป็น  ประโยชน์  ตัดคําว่า  ผล  ออก 
     ข้อ  ง. ค่านิยม  ควรเป็น  กิจวัตร 
80. ก.  นักพูดที่ดีต้องรู้จักคัดเลือกใช้ถ้อยคําให้เหมาะสมแก่ผู้ฟัง 

ข.  เฟอร์นิเจอร์ไม้ฝังมุกเป็นผลงานจากนักโทษในเรือนจําทั่วประเทศ 
ค.  ภาษา  คือสิ่งที่สําคัญที่สุดต่อการพัฒนาประเทศ 
ง.  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีความจําเป็นสําหรับประชาชน 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  ข้อ  ก. คัดเลือกใช้ถ้อยคํา  ควรเป็น  ใช้ถ้อยคํา  ตัดคําว่า  คัดเลือก  ออก 

     ข้อ  ข. ผลงานจากนักโทษ  ควรเป็น  ผลงานของนักโทษ 
     ข้อ  ง. มีความจําเป็น  ควรเป็น  มีความสําคัญ 
 
คําส่ัง    พิจารณาข้อใดที่ไม่ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ 
81. ก.  ในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่  2  ได้ทรงทําสัญญาทางพระราชไมตรีกับประเทศโปรตุเกส 

ข.  นับเป็นคร้ังแรกที่ประเทศไทยได้เจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตก 
ค.  นอกจากการต่างประเทศแล้ว  พระองค์ได้โปรดสร้างตําราพิชัยสงคราม 
ง.  รวมทั้งได้วางหลักเกณฑ์ให้ชาวไทยอายุระหว่าง  18  ปี  ถึง  60  ปี  ต้องมีหน้าที่รับราชการ 
ตอบ  ค.  แนวคิด นอกจากการต่างประเทศแล้ว  ควรเป็น  นอกจากต่างประเทศแล้ว  ตัด  จาก  ออก 
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82. ก.  ปัจจุบันเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย 
ข.  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ค.  เนื่องจากไม้ยางพารามีลวดลายที่สวยงามคล้ายไม้สัก 
ง.  อีกทั้งมีรูปแบบให้เลือกมากมาย  มีความแข็งแกร่ง  คงทน  ซ่ึงไม่แตกต่างจากไม้เนื้อแข็ง 
ตอบ  ง.  แนวคิด รูปแบบให้เลือกมากมาย  ควรเป็น  รูปแบบมากมาย  ตัดให้เลือกออก 

83. ก. การที่รัฐบาลมีนโยบายเสรีประชาธิปไตย ข.  มิได้หมายความว่า 
ค. ทุกคนจะสามารถพูด   ง.  และกระทําในสิ่งที่เขาปฏิบัติได้ 
ตอบ  ง.  แนวคิด ปฏิบัติ  ควรเป็น  พูด 

84. ก.  องค์กรเอกชนของประเทศอินโดนีเซียหลายแห่ง  
ข.  ได้ประท้วงการจับกุมและการปิดหนังสือพิมพ์  
ค.  โดยถือเป็นการจับกุมประชาชน 
ง.  ไม่ได้ผ่านข้ันตอนตามที่กฎหมายกําหนด 
ตอบ  ค.  แนวคิด โดยถือเป็นการจับกุม  ควรเป็น  โดยการจับกุม 

85. ก.  ผู้ต้องหาได้รับสารภาพว่า 
ข.  ลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุนั้น 
ค.  เนื่องจากผู้ต้องหาหลับใน 
ง.  มิใช่เกิดจากยางรถยนต์แตกตามที่สันนิษฐานแต่อย่างใด 
ตอบ  ข.  แนวคิด ลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ  ควรเป็น  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

 
บทความส้ัน 

86. “ชุมชนมีความหมายว่า  กลุ่มคนหลายๆ  คนที่อยู่อาศัยรวมกันเป็นหมู่เหล่าในพ้ืนที่เดียวกันหรือท้องถ่ินเดียวกัน  ซ่ึง
มีความเก่ียวพันในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  อาจจะเป็นความเก่ียวพันทางประวัติศาสตร์  การปกครองหรือทางเศรษฐกิจ”   
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 
ก.  ความผูกพันในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  ทําให้คนในท้องถ่ินเดียวกันมีการดําเนินชีวิตที่คล้ายกัน 
ข.  ความเก่ียวพันทางประวัติศาสตร์เป็นปัจจัยสําคัญของการเกิดชุมชนมากกว่าปัจจัยอ่ืน 
ค.  ความเก่ียวพันทางประวัติศาสตร์เป็นสาเหตุของการเกิดชุมชน 
ง.  การรวมตัวของหมู่คนด้วยปัจจัยต่างๆ  เป็นสาเหตุของการเกิดชุมชน 
ตอบ  ง. 

87. “อาณาจักรตามพรลิงค์  เป็นอาณาจักรเก่าแก่ทางภาคใต้ของประเทศไทยเร่ิมปรากฏหลักฐาน  ในพุทธศตวรรษที่  7  
โดยมีนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการปกครอง”   ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 
ก.  ก่อนพุทธศตวรรษที่  7  นครศรีธรรมราชไม่ได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการปกครองของอาณาจักรตาม 
     พรลิงค์ 
ข.  นครศรีธรรมราชเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการปกครองในภาคใต้ของประเทศไทย 
ค.  หลังจากพุทธศตวรรษที่  7  ศูนย์กลางทางการค้าและการปกครองของภาคใต้ไม่ได้อยู่ที่นครศรีธรรมราช 
ง.  ศูนย์การค้าและการปกครองในภาคใต้ของประเทศไทยเร่ิมมีมาต้ังแต่พุทธศตวรรษที่  7 
ตอบ  ข. 

88. “ในรัชกาลที่  6  การศึกษาได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว  นโยบายการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  คือ  จัดการศึกษา
เพ่ือให้สามารถไปประกอบอาชีพที่มิใช่ราชการ  โดยประกาศพระราชบัญญัติประถมศึกษาเพ่ือให้เยาวชนไทยได้มี
โอกาสเล่าเรียนโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อย  นอกจากนั้นยังโปรดให้พัฒนาการศึกษาข้ันอุดมศึกษา โดยยกฐานะโรงเรียน
ข้าราชการพลเรือนเป็นจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย”   รัชกาลที่  6  ทรงพัฒนาจัดระบบการศึกษาของประเทศไว้ทั้งหมด  
ก่ีประเด็น 
ก.  2  ข.  3   ค.  4   ง.  5 
ตอบ  ก.  แนวคิด 2  ประเด็น  คือ   1.  ประกาศพระราชบัญญัติ   2.  ยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือน 
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89. “ในขณะที่อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอทางภาคตะวันตกของอเมริกากําลังประสบความเสียหายมาจากการขาด
แคลนแรงงานต่างประเทศ  นับต้ังแต่กฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองฉบับใหม่ของอเมริกามีผลบังคับใช้ต้ังแต่เดือน
พฤศจิกายน  2529”   ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 
ก.  ชาวอเมริกาไม่นิยมทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ 
ข.  กฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ 
ค.  ก่อนหน้าเดือนพฤศจิกายน  2529  อเมริกาเร่ิมประสบกับความเสียหายในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ 
ง.  แรงงานต่างประเทศในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอของอเมริกามักเป็นแรงงานที่หลบเข้าในประเทศโดยไม่ 
    ถูกต้องตามกฎหมาย 
ตอบ  ข.  แนวคิด นับต้ังแต่กฎหมายควบคุมคนเข้าเมือง  ทําให้อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสิ่งทอประสบความเสียหาย 

90. “การทําสนธิสัญญาเบาริงกับอังกฤษเม่ือ  พ.ศ.  2398  ทําให้ประเทศไทยต้องดําเนินนโยบายการค้าจากการผูกขาด
มาเป็นระบบการค้าเสรี  ซ่ึงทําให้พ่อค้าชาวอังกฤษค้าขายกับพ่อค้าชาวไทยโดยตรง  โดยไม่ต้องผ่านระบบผูกขาด
ของพระคลังสินค้า  นอกจากนั้นระบบการผลิตเพ่ือเลี้ยงตนเองต้องเปลี่ยนเป็นการผลิตเพ่ือการส่งออก”ข้อความ
ข้างต้นได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงจากสนธิสัญญาเบาริงไว้ก่ีประเด็น 
ก.  2  ข.  3   ค.  4   ง.  5 
ตอบ  ก.  แนวคิด 2  ประเด็น  คือ   1.  ดําเนินนโยบายการค้า     2.  ผลิตเพ่ือเลี้ยงตนเอง 

91. “โครงสร้างของร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์จํานวนหม่ืนๆ  ล้านเซลล์  ซ่ึงทําหน้าที่ร่วมกัน  เรียกว่า “เนื้อเย่ือ”  
กลุ่มของเนื้อเย่ือที่ทําหน้าที่ร่วมกัน  เรียกว่า  “อวัยวะ”  อวัยวะที่ทําหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ร่างกาย  เรียกว่า  
“ระบบ”  ซ่ึงระบบต่างๆ  ในร่างกายของมนุษย์จะมี  9  ระบบ  อันได้แก่  ระบบประสาท  ระบบกล้ามเนื้อ  ระบบ
ต่อม  เป็นต้น”   ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 
ก.  เซลล์  เนื้อเย่ือ  อวัยวะทําหน้าที่ร่วมกันให้แก่ระบบในร่างกายทั้ง  9  ระบบ 
ข.  เซลล์เป็นโครงสร้างในร่างกายที่เล็กที่สุด  ส่วนระบบเป็นโครงสร้างในร่างกายที่ใหญ่ที่สุด 
ค.  เซลล์เป็นหน่วยโครงสร้างของร่างกายที่มีความสําคัญต่อเนื้อเย่ือ  อวัยวะและระบบ  
ง.  ระบบประสาท ระบบต่อม  และระบบกล้ามเนื้อ คือระบบภายในร่างกายที่ประกอบด้วยจํานวนเซลล์หม่ืนๆ ล้าน 
    เซลล์ 
ตอบ  ก. 

92. “อันกวีที่ดีย่อมพะวงถึงความพร้อมกับเสียงไพเราะ  และกวีที่ดีถึงแม้จะใช้ถ้อยคําซ่ึงมีความหมายที่คล้ายกันผูกเข้า
ด้วยกันแล้ว  แต่ถ้าพิจารณาความหมายให้ดีแล้วจะเห็นว่ามีความหมายต่างกัน  กวีชั้นรองลงมาเป็นผู้ที่ใช้คําที่
ฟุ่มเฟือย”   ข้อความข้างต้นสรุปได้อย่างไร 
ก.  การใช้คําที่มีความหมายคล้ายกันในบทกวีถือได้ว่าเป็นการใช้คําที่ฟุ่มเฟือย 
ข.  การใช้คําที่มีความหมายที่คล้ายกันต้องเป็นคําที่มีเสียงที่ไพเราะ  
ค.  กวีที่ดีต้องสามารถใช้คําที่มีความหมายคล้ายคลึงกันให้เห็นต่างกันอย่างชัดเจน 
ง.  กวีที่ยังไม่มีความสามารถไม่ควรใช้คําที่มีความหมายคล้ายคลึงกันในงานของตน 
ตอบ  ค. 

93. “ในประเทศอินเดียสมัยยุคแรกเร่ิมมีหลักฐานปรากฏในคัมภีร์ไตรเพทว่า  ภรรยามีความเสมอภาคกับสามีทุกสถาน  
ทั้งในด้านการปกครอง  ครอบครัว  เคหสถาน  ทรัพย์สมบัติ  ตลอดจนในพิธีบูชายัญ  ถ้าไม่มีสตรีเข้าร่วมด้วยก็ไม่
สามารถกระทําพิธีสมบูรณ์ได้”   ข้อความข้างต้นสรุปได้อย่างไร 
ก.  ประเทศอินเดียในปัจจุบันขาดความเสมอภาคระหว่างสามีกับภรรยา  ซ่ึงต่างจากอดีตในยุคแรกเร่ิม 
ข.  พิธีการบูชายัญในประเทศอินเดีย  หากขาดสตรีพิธีกรรมนั้นถือว่าขาดความสมบูรณ์ 
ค.  ในประเทศอินเดีย  การปกครอง  ครอบครัว  เคหสถาน  ทรัพย์สมบัติ  ตลอดจนพิธีบูชายัญจะขาดหญิงไม่ได้ 
ง.  ประเทศอินเดียในอดีต  หญิงและชายมีความเท่าเทียมกันในทุกๆ  เร่ือง 
ตอบ  ง.  แนวคิด อินเดียสมัยยุคแรกเร่ิม  หมายถึง  ประเทศอินเดียในอดีต  ภรรยามีความเสมอภาคกับสามี 
 
 

580



คู่มือเตรยีมสอบ 133 

94. “แม้ศาลาเฉลิมไทยจะไม่ใช่โรงมหรสพแห่งแรกของประเทศไทย  แต่กว่าที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยจะยืนหยัด
รับใช้ผู้ชมมาจนถึงทุกวันนี้  ก็ต้องพบกับความผันผวนและโลดแล่นอยู่บนเส้นทางธุรกิจบันเทิงมาเป็นเวลานานเกือบ
คร่ึงศตวรรษทีเดียว  หากจะเปรียบเปรยศาลาเฉลิมไทยก็ผ่านชีวิตพบความสุขและอุปสรรคมาแล้วอย่างมากมาย”   
ข้อความข้างต้นสรุปได้อย่างไร 
ก.  ศาลาเฉลิมไทยสร้างข้ึนคร้ังแรกเพ่ือจุดประสงค์เป็นโรงภาพยนตร์ 
ข.  ศาลาเฉลิมไทยได้สร้างและเปิดดําเนินธุรกิจบันเทิงมานานเกือบ  50  ปีแล้ว 
ค.  ศาลาเฉลิมไทยประสบความสําเร็จในธุรกิจบันเทิงมานานกว่าคร่ึงศตวรรษ 
ง.  คนไทยในยุคคร่ึงศตวรรษที่แล้วไม่นิยมการชมมหรสพประเภทภาพยนตร์ 
ตอบ  ข.  แนวคิด ศาลาเฉลิมไทยได้โลดแล่นอยู่บนเส้นทางธุรกิจบันเทิงมานานเกือบคร่ึงศตวรรษ 

95. “พจนานุกรม  เป็นหนังสือที่เขียนในลักษณะสั้นกะทัดรัดที่สุด  โดยพยายามที่แยกถ้อยคําให้เด่นชัด  พร้อมทั้งบอก
ความหมาย  บอกเสียงอ่านของคํา  และบอกแหล่งที่มาของคํานั้นๆ  ตลอดจนเป็นการรวบรวมข้อมูลของคําเหล่านั้น
อย่างย่อที่สุด”   ข้อความข้างต้นกล่าวถึงพจนานุกรมในด้านใด 
ก.  ความหมาย ข.  ประวัติศาสตร์  ค.  วิธีการใช้  ง.  ความสําคัญ 
ตอบ  ข.  แนวคิด กล่าวถึงประโยชน์  เช่น  บอกความหมาย  บอกเสียงอ่านของคํา  แหล่งที่มา  เป็นต้น 

 
  ปัจจุบันความต้องการในการบริโภคน้ํามันพืชของคนในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงข้ึน  เนื่องจากน้ํามันพืชได้รับ
ความนิยมในการบริโภคสูง  ถึงแม้ว่าบริษัทที่ผลิตน้ํามันพืชในประเทศจะมีถึง  120  บริษัท  ผลิตได้ปีละประมาณ  
220,000  ตัน  ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภคของประชาชน  เนื่องจากบริษัทที่ตั้งส่วนใหญ่เป็นบริษัทเล็กๆ 
  น้ํามันพืชที่มีอยู่ในท้องตลาด  มี  3  ชนิด 
  1)  น้ํามันพืชที่ใช้สําหรับบริโภค (EDIBLE)  ได้แก่  น้ํามันที่ผลิตมาจากถ่ัวเหลือง  รําข้าว  ข้าวโพด  ปาล์ม 
  2)  น้ํามันพืชที่ใช้ในการบริโภคและอุตสาหกรรม  (EDIBLE AND INDUSTRIAL)  เช่น  น้ํามันมะพร้าว 
  3)  น้ํามันพืชที่ใช้ในการอุตสาหกรรม  (INDUSTRIAL)  เช่น  น้ํามันละหุ่ง  และน้ํามันลินสีด 
  บริษัทผลิตอาหารจํากัด  จะเปิดโรงงานผลิตน้ํามันพืชในประเทศไทยเพ่ือผลิตน้ํามันปาล์ม  โดยใช้วัตถุดิบใน
การผลิตจากมาเลเซีย  บริษัทดังกล่าวเคยประสบผลสําเร็จในการผลิตและจําหน่ายน้ํามันพืชชนิดนี้มาแล้วในมาเลเซีย  
เนื่องจากประชาชนในประเทศมาเลเซียนิยมบริโภคน้ํามันพืชเพราะเป็นมุสลิม  ซ่ึงมีข้อห้ามทางศาสนาในการบริโภค
น้ํามันจากไขสัตว์บางชนิด 
  น้ํามันพืชสําหรับบริโภคที่ผลิตออกจําหน่ายในประเทศไทยมีหลายย่ีห้อ  เช่น  ทิพ  กุ๊ก  ช้างบิน  คิงส์   อลาดิน  
เป็นต้น  แต่บริษัทที่ผลิตน้ํามันทิพและกุ๊ก  เป็นบริษัทใหญ่และมีปริมาณการจําหน่ายสูง  คือ  สามารถขายได้มากถึง  
40%  ของน้ํามันพืชที่มีอยู่ในตลาดทุกชนิดรวมกัน 
  เนื่องจากความรู้เก่ียวกับโภชนาการของประชาชนมีสูงข้ึน  จึงเป็นสาเหตุให้คนหันมานิยมน้ํามันพืชมากข้ึน
เพราะน้ํามันพืชมีคอเรสเตอรอลน้อยกว่าน้ํามันที่ได้จากไขสัตว์  เช่น  น้ํามันหมู  ซ่ึงคอเรสเตอรอลเป็นสาเหตุทําให้เกิด
โรคบางชนิดในร่างกายได้ 
  ปัญหาการผลิตน้ํามันพืชที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ได้แก่  ขนาดของโรงงานซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโรงงานเล็กๆ  และมีอยู่
หลายบริษัท  ทําให้ยากต่อการควบคุมคุณภาพซ่ึงส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดับตํ่ากว่ามาตรฐาน  จึงทําให้บริษัทใหญ่ๆ  
เสียเปรียบบริษัทเล็กๆ  เพราะต้องใช้ต้นทุนสูงกว่าในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ 
  ปริมาณความต้องการน้ํามันพืชในการบริโภคของตลาดยังมีอยู่มาก  ซ่ึงโรงงานที่มีอยู่ยังไม่สามารถผลิตให้
เพียงพอกับความต้องการ  และเนื่องจากรัฐบาลได้กําหนดราคาจําหน่ายข้ันสูงของน้ํามันพืชไว้ทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต  
ได้แก่  ถ่ัวเหลืองมีราคาสูง  เพราะรัฐบาลได้ประกันราคาข้ันตํ่าถ่ัวเหลืองในประเทศไว้หาบละ  500  บาทและถ่ัวเหลืองที่ผลิต
ได้ในประเทศให้น้ํามันได้ไม่ดีเม่ือเทียบกับต่างประเทศ      แต่บริษัทไม่สามารถจะสั่งถ่ัวเหลืองจากต่างประเทศเข้ามาได้  
แม้ราคาจะตํ่ากว่าในประเทศก็ตาม  คือหาบละ  450  บาท  เพราะการสั่งเข้าต้องเสียภาษีศุลกากรจึงทําให้ราคาสูง 
  ในการผลิตน้ํามันพืชประเภทถ่ัวเหลืองนั้น  จะมีกากที่เหลือจากการผลิตสามารถนําไปขายได้ราคาดีเท่าๆ กับ
น้ํามันที่ผลิตได้  กากถ่ัวนําไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้ดี  และเป็นที่นิยมมากกว่าถ่ัวที่ยังไม่ได้สกัดน้ํามันออกเพราะกากถ่ัว
ไขมันน้อย  ทําให้สัตว์ย่อยง่ายและไม่ต้องเสีย  แต่ก็มีปัญหาในเร่ืองราคาเนื่องจากรัฐบาลยกเว้นภาษีการนําเข้ากากถ่ัวจาก
ต่างประเทศเข้ามาในประเทศ  จึงทําให้ราคากากถ่ัวเหลือภายในตกตํ่า 
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  บริษัทผลิตอาหารจํากัด  ได้คํานึงถึงปัญหาในการผลิตน้ํามันพืชจากถ่ัวเหลือง  และเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ 
ดังกล่าว  บริษัทจึงหันมาผลิตน้ํามันพืชจากปาล์มซ่ึงต้นทุนในการผลิตตํ่ากว่าและคาดการณ์ว่าน้ํามันพืชชนิดนี้จะได้รับ
ความนิยมในการบริโภคจากประชาชนเช่นเดียวกับน้ํามันพืชที่ผลิตจากถ่ัวเหลือง 
96. คนในมาเลเซียนิยมบริโภคน้ํามันพืชเพราะเหตุใด 

ก.  มีความรู้ทางโภชนาการสูง   ข.  ข้อบังคับทางศาสนา 
ค.  ให้คุณประโยชน์มากกว่าน้ํามันชนิดอ่ืน ง.  ไม่มีน้ํามันชนิดอ่ืนที่จะใช้บริโภคได้ 
ตอบ  ข.  แนวคิด ย่อหน้าที่  3  บรรทัดที่  3  เนื่องจากประชาชนในประเทศมาเลเซียบริโภคน้ํามันพืชเพราะ
เป็นมุสลิม 

97. ถ้ารัฐบาลไม่ประกันราคาข้ันตํ่าของถ่ัวเหลืองจะทําให้ 
ก.  จะมีการผลิตน้ํามันพืชน้อยลง  ข.  จะมีการสั่งถ่ัวเหลืองจากต่างประเทศเข้ามามากข้ึน 
ค.  ชาวไร่ถ่ัวเหลืองจะมีรายได้น้อยลง  ง.  ราคาถ่ัวเหลืองในประเทศจะแพงข้ึน 
ตอบ  ค.  แนวคิด ย่อหน้าที่  7 

98. ถ้าต้องการให้มีการผลิตน้ํามันถ่ัวเหลืองมากข้ึน  รัฐบาลควรจะ 
ก.  ประกันราคาข้ันตํ่าถ่ัวเหลืองให้สูงข้ึน  ข.  กําหนดราคาข้ันสูงของน้ํามันถ่ัวเหลืองให้สูงข้ึน 
ค.  เพ่ิมภาษีการนําเข้าของถ่ัวเหลืองจากต่างประเทศ ง.  กําหนดราคากากถ่ัวเหลืองให้มีราคาถูกลง 
ตอบ  ข.  แนวคิด ย่อหน้าที่  7 

99. แม้ราคาถ่ัวเหลืองจากต่างประเทศจะมีราคาตํ่ากว่าราคาถ่ัวเหลืองในประเทศ  แต่เพราะเหตุใดบริษัทที่ผลิตน้ํามันพืช
จึงไม่นําเข้าถ่ัวเหลืองจากต่างประเทศ 
ก. เนื่องจากการนําเข้าจากต่างประเทศยังต้องเสียภาษีศุลกากรอีกคร้ัง  จึงทําให้ต้นทุนสูงกว่าถ่ัวเหลืองใน 
     ประเทศ 
ข.  เนื่องจากถ่ัวเหลืองในประเทศมีคุณภาพไม่เหมาะสมในการผลิตน้ํามันพืช 
ค.  เนื่องจากเป็นนโยบายส่งเสริมและเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรในประเทศที่ปลูกถ่ัวเหลือง 
ง.  เนื่องจากถ่ัวเหลืองในประเทศเม่ือนํามาผลิตแล้วทําให้ได้น้ํามันพืชไม่ได้มาตรฐานตามประเทศคู่ค้ากําหนด 
ตอบ  ก.  แนวคิด ย่อหน้าที่  7 

100. ถ้าต้องการให้กากถ่ัวเหลืองมีราคาดีข้ึน  รัฐบาลควรดําเนินการอย่างใด 
ก.  ห้ามนํากากถ่ัวเหลืองจากต่างประเทศเข้ามา  
ข.  ส่งเสริมให้มีการผลิตน้ํามันถ่ัวเหลืองมากข้ึน 
ค.  หันมาใช้อาหารชนิดอ่ืนเลี้ยงสัตว์แทนการใช้ถ่ัวเหลือง 
ง.  ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถ่ัวเหลืองมากข้ึน 
ตอบ  ก.  แนวคิด ย่อหน้าที่  8 
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แนวข้อสอบ  ชุดที่  5 
 

เงื่อนไขสัญลักษณ์ 
2A  ≥  B + C  =  3D 

F + D  ≤  A  =  5
E  

ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์ 
1. ข้อสรุปที่  1 E  >  4A   ข้อสรุปที่  2  B  <  2E 

ตอบ  ก. 
ข้อสรุปที่  1 E  >  4A 

  แนวคิด จาก  5
E  = A 

    E = 5A  >  4A 
   ดังนั้น E > 4A ตอบ  จริง 

ข้อสรุปที่  2 B  <  2E 
  แนวคิด จาก  E = 5A 
     2E = 10A 
     B + C ≤ 2A 
   และ B < B + D ≤ 2A 
      B < 2A 
   ดังนั้น  B < 2A  ตอบ  จริง 
2. ข้อสรุปที่  1 C  >  D    ข้อสรุปที่  2  E  มีค่ามากที่สุด 

ตอบ  ง. 
ข้อสรุปที่  1 C  >  D 

  แนวคิด จาก  B + C = 3D 
    C  <  B + C = 3D  >  D 
   ดังนั้น เคร่ืองหมายขัดแย้ง     ตอบ  ไม่แน่ 

ข้อสรุปที่  2 E  มีค่ามากที่สุด 
  แนวคิด จาก  E = 5A 
   จาก   2A  ≥  B + C = 3D 
   จาก  A ≥ F + D 
   แล้ว  E = 5A  ≥  2A  ≥  B + C  =  3D  ≥  F + D  
   ดังนั้น  E  มีค่ามากที่สุด    ตอบ  จริง 
3. ข้อสรุปที่  1 B + C  =  (F + D)  ข้อสรุปที่  2  D  ≠  A 

ตอบ  ง. 
ข้อสรุปที่  1 B + C  =  2 (F + D) 

  แนวคิด จาก  B + C ≤    2A 
   และ  A ≥ F + D 
   แล้ว B + C ≤ 2A  >  A  ≥  F + D  <  2 (F + D) 
   ดังนั้น  เคร่ืองหมายขัดแย้ง ตอบ  ไม่แน่ 
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ข้อสรุปที่  2 D  ≠  A 
  แนวคิด จาก       3D  ≤   2A 
   หาร 2 ทั้ง  2  ข้าง 1.5  D ≤ A 
    D  <  1.5 D ≤ A 
   ดังนั้น  D < A ตอบ  จริง 
4. ข้อสรุปที่  1 A  >  3F   ข้อสรุปที่  2  D  มีค่าน้อยที่สุด 

ตอบ  ค. 
ข้อสรุปที่  1 A  >  3F 

  แนวคิด จาก       A ≥  F + D 
          A >  F  <  3F 
   ดังนั้น  เคร่ืองหมายขัดแย้ง ตอบ  ไม่แน่ 

ข้อสรุปที่  2 D  มีค่าน้อยที่สุด 
  แนวคิด จาก B + C = 3D 
   ดังนั้น ไม่สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่าง  B  C  และ  D  ได้ 
    จึงไม่สามารถตอบได้ว่า  D  มีค่าน้อยที่สุด   ตอบ  ไม่แน่ 
5. ข้อสรุปที่  1 F  >  A    ข้อสรุปที่  2  6D  =  2B + C 

ตอบ  ข. 
ข้อสรุปที่  1 F  >  A  

  แนวคิด จาก  F + D ≤      A 
     F  <  F + D ≤   A 
   ดังนั้น  F < A ตอบ  เท็จ 

ข้อสรุปที่  2 6D  =  2B + C 
  แนวคิด จาก 3D = B + C 
   คูณ  2  ทั้ง  2  ข้าง 6D = 2 (B + C) 
    6D = 2 (B + C)  >  2B + C 
   ดังนั้น 6D = 2B + C ตอบ  เท็จ 

 
D  >  X + Y  ≤  3G  <  2H 

G  >  K  <  T + U  =  J 

ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์ 
6. ข้อสรุปที่  1 5G  <  4H   ข้อสรุปที่  2  K  <  T 

ตอบ  ง. 
ข้อสรุปที่  1 5G  <  4H 

  แนวคิด จาก  3G <      2H 
   คูณ  2  ทั้ง  2  ข้าง 6G < 4H 
     5G  <  6G  <  4H 
   ดังนั้น  5G < 4H ตอบ  จริง 
 ข้อสรุปที่  2 K  <  T 
  แนวคิด จาก  K < T + U 
     K  <  T + U  >  T 
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   ดังนั้น เคร่ืองหมายขัดแย้ง ตอบ  ไม่แน ่
7. ข้อสรุปที่  1 H  <  K    ข้อสรุปที่  2  3D  <  X + 3Y  

ตอบ  ข. 
ข้อสรุปที่  1 H  <  K   

  แนวคิด จาก  2H >     3G 

     H > 2
3  G  >  G 

     H > G 
   จาก  G > K 
   แล้ว  H  >  G  >  K 
   ดังนั้น  H  >  K      ตอบ  เท็จ 

ข้อสรุปที่  2 3D  <  X + 3Y  
  แนวคิด จาก  D >     X + Y 
   คูณ  3  ทั้ง  2  ข้าง 3D > 3 (X + Y) 
     3D  >  3(X + Y)  >  X + 3Y 
   ดังนั้น  3D > X + 3Y ตอบ  เท็จ 
8. ข้อสรุปที่  1 H  >  G    ข้อสรุปที่  2  Y  <  2H 

ตอบ  ก. 
ข้อสรุปที่  1 H  >  G   

  แนวคิด จาก 2H > 3G 

    H > 2
3  G  >  G 

   ดังนั้น H >  G  ตอบ  จริง 
ข้อสรุปที่  2 Y  <  2H 

   จาก X + Y   ≤   3G  <  2H 
    Y  <  X + Y  <  2H 
   ดังนั้น  Y < 2H ตอบ  จริง   
9. ข้อสรุปที่  1 Y  >  D    ข้อสรุปที่  2  K + J  >  2(T + U) 

ตอบ  ข. 
ข้อสรุปที่  1 Y  >  D 

  แนวคิด จาก X + Y < D 
    X  <  X + Y < D 
   ดังนั้น  Y < D ตอบ  เท็จ 

ข้อสรุปที่  2 K + J  >  2(T + U)  เปลี่ยนเป็น  K  >  T + U 
  แนวคิด จาก     K < T + U 
   ดังนั้น  K < T + U  ตอบ  เท็จ 
10. ข้อสรุปที่  1 X + Y  =  3K   ข้อสรุปที่  2  D  =  J 

ตอบ  ค. 
ข้อสรุปที่  1 X + Y  =  3K   

  แนวคิด จาก  X + Y ≤     3G 
   และ  G > K 
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   คูณ  3  ทั้ง  2  ข้าง 3G > 3K 
   แล้ว  X + Y ≤ 3G  >  3K 
   ดังนั้น  เคร่ืองหมายขัดแย้ง ตอบ  ไม่แน ่ 

ข้อสรุปที่  2 D  =  J 
  แนวคิด จาก D > X + Y  ≤  3G 
   และ  G > K  <  J 
   ดังนั้น  เคร่ืองหมายขัดแย้ง ตอบ  ไม่แน ่

 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ 

คําส่ัง ให้พิจารณาการตอบคําถามโดยยึดหลักเกณฑ์ดังนี ้
 ตอบ  ก. หากค่าในสดมภ์  (1) มากกว่าค่าในสดมภ์  (2) 
 ตอบ  ข. หากค่าในสดมภ์  (1) น้อยกว่าค่าในสดมภ์  (2) 
 ตอบ  ค. หากค่าในสดมภ์  (1) เท่ากับค่าในสดมภ์  (2) 
 ตอบ  ง. หากไม่สามารถสรุปได้ว่าค่าในสดมภ์  (1)  และสดมภ์  (2)  มีค่ามากกว่ากัน  
11.  

สดมภ์  (1) สดมภ์  (2) สดมภ์  (3) 
x + a x – a  x <  0,  a  <  0 

ตอบ  ข. 
แนวคิด   X  ติดลบ เช่น -2 

      a  ติดลบ เช่น -3 
      สดมภ์  1 = (-2) + (-3) 
       = -5 
      สดมภ์  2 = (-2) − (-3) 
       = 1 
12.  

สดมภ์  (1) สดมภ์  (2) สดมภ์  (3) 
M3 M-3 M  เป็นจํานวนเต็มบวก 

ตอบ  ก. 
แนวคิด   M  บวก เช่น 3 

      สดมภ์  1 = 33 
       = 27 
      สดมภ์ = 3-3 
       = 1  ÷  33 

       = 27
1  

13.  
สดมภ์  (1) สดมภ์  (2) สดมภ์  (3) 

x 100 x  =  )01.0(  =  1 
ตอบ  ข. 
แนวคิด               X ( 01.0 ) = 1 

      X = 
01.0

1  
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      X = 10 
      สดมภ์ 1 = 10 
      สดมภ์  2 = 100 
14.  

สดมภ์  (1) สดมภ์  (2) สดมภ์  (3) 

Y
X  2 X  >  0,  Y  >  0 

ตอบ  ง. 
แนวคิด   X  >  0  มีค่าได้หลายค่า  เช่น  1,  8,  5,000 ........ 

      Y  >  0  มีค่าได้หลายค่า  เช่น  100,  200,  50,000 ........ 

      สดมภ์  1 = 4
8   

       = 2 

      สดมภ์  1 = 2
2  

       = 1 

      สดมภ์  1 = 2
10  

       = 5 
15.  

สดมภ์  (1) สดมภ์  (2) สดมภ์  (3) 

X
1  ÷ 

x
1
1  







X
1  







X
1  

X  เป็นจํานวนจริงใดๆ   
และ  x  ≠  0 

ตอบ  ค. 
แนวคิด  X  ≠  0 

      สดมภ์  = X
1  ÷  X 

       = X
1   ×  X

1  

       = X
1 2 

      สดมภ์  2 = X
1   ×  X

1  

       = X
1 2 

16.  
สดมภ์  (1) สดมภ์  (2) สดมภ์  (3) 

ค่าเฉลี่ยของ  x,  0  และ  2
X3  x x  >  0 

ตอบ  ข. 
แนวคิด  X  >  0 

      สดมภ์  1  ค่าเฉลี่ย = 3
X5.10X ++    

       = 3
X5.2  
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       = 0.8X 
      สดมภ์  2 = X 
17.  

สดมภ์  (1) สดมภ์  (2) สดมภ์  (3) 
รัศมีของวงกลมที่มีเส้นรอบวง
เท่ากับ  9  นิ้ว 

รัศมีของวงกลมที่มีพื้นที่เท่ากับ  
25  ตารางนิ้ว 

- 

ตอบ  ข. 
แนวคิด   เส้นรอบวงกลม = 2π r 

      สดมภ์  1 9 = 2  ×  7
22  r 

       r = 2
9   ×  22

7   

        = 44
63   

        = 1.43 
      พ้ืนที่วงกลม  = π r2 

      สดมภ์  2 25 = 7
22  r 

       r2 = 25  ×  22
7  

       r = 9.7  
        = 2.8 
18.  

สดมภ์  (1) สดมภ์  (2) สดมภ์  (3) 
3X Y 0  <  X  <  Y 

ตอบ  ง. 
แนวคิด  O  <  X  <  Y 

      สดมภ์  1 X มีค่าได้หลายค่า 
      สดมภ์  2 Y มีค่าได้หลายค่า 
19.  

สดมภ์  (1) สดมภ์  (2) สดมภ์  (3) 
4  ของรัศมีวงกลม  A รัศมีวงกลม  B พ้ืนที่วงกลม  A  ต่อพ้ืนที่วงกลม  

B  เท่ากับ  1 : 4 
ตอบ  ก. 
แนวคิด          พ้ืนที่วงกลม  A : พ้ืนที่วงกลม  B 

         π r2 : π r2 
      25 π : 100 π 
      R  =  5 : R  =  10 
      สดมภ์  1 = 4R 
        = 4(5) 
        = 20 
      สดมภ์  2 = 10 
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20.  
สดมภ์  (1) สดมภ์  (2) สดมภ์  (3) 

(1,813)  




 + 3

1
2
1  + 82 

(1,813) + 28 - 

ตอบ  ข. 

แนวคิด   สดมภ์  1 = (1,813) ( 2
1  + 3

1 ) + 83 

        = (1,813) ( 6
5 ) + 83 

        = 1,510.8  +  512 
        = 2,022.8 
      สดมภ์  2 = (1,813) + 28 
        = 1,813 + 256 
        = 2,069 
 

อนุกรม 
21. 26     16     52     36     156     64     312     100     .......... 

ก.  2,808  ข.  1,872  ค.  936   ง.  196 
ตอบ  ค. 
แนวคิด 26        16        52        36         156        64        312        100        .....936 

 ระยะห่างเว้นตัว 26  104               156                   624 
    ×4              +52                 ×4 
22. 4     7     3     21     6     9     5     45     8     11     7     77     10     13     9     .......... 

ก.  130  ข.  117   ค.  108   ง.  96 
ตอบ  ข. 
แนวคิด     4        7    3   21    6    9   5   45 
 

      8   11    7   77   10   13   9 ..........117 
     7 × 3 = 21 
     9 × 5 = 45 
     11 × 7 = 77 
     13 × 9 = 117 
23. 27     81     405     2,835     .......... 

ก.  19,845  ข.  9,500  ค.  25,515  ง.  24,115 
ตอบ  ค. 
แนวคิด   27   81   405    2,835     …..25,515 

         ×3        ×5        ×7   ×9 
24. 1     9     18     35     79     187     .......... 

ก.  233  ข.  376   ค.  395   ง.  420 
ตอบ  ง. 
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แนวคิด  1 9 18  35     79  187 .....420 
 ระยะห่าง       8        9        17       44       108         233 
              1  8  27  64  125 
       
    13  23  33   43   53 

25. 2
3      5

6      8
11      11

18      .......... 

ก.  26  ข.  14
27    ค.  15

28    ง.  14
29  

ตอบ  ข. 

แนวคิด  2
3  5

6  8
11  11

18  ..... 14
27   

  เศษ 3 6 11 18 …27 
 ระยะห่าง       3       5        7         9 
  ส่วน 2 5 8 11      …..14 
 ระยะห่าง       3       3        3         3 
26. 1     8     27     256     625     .......... 

ก.  2,401  ข.  125   ค.  1,296  ง.  64 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  1 8 27 256 625 1,296 

 
     13 23 33 44 54 64 
27. W     T     P     M     I     .......... 

ก.  D  ข.  E   ค.  F   ง.  G 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  W   T   P   M   I …..F 

         VU       SRQ      ON        LKJ      HG 
28. 1     12     45     144     441     .......... 

ก.  884  ข.  1,332  ค.  1,567  ง.  1,786 
ตอบ  ข. 
แนวคิด  1 12 45 144    441  .....1,332 

 ระยะห่าง      11       33       99        297         891 
    ×3 ×3  ×3    ×3 
29. 2     7     3     6     4     5     5     .......... 

ก.  35  ข.  5   ค.  4   ง.  6 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  2 7 3 6 4 5 5 ...4 

 ระยะห่างเว้นตัว            -1           -1           -1 
30. 777     767     778     777     779     .......... 

ก.  797  ข.  787   ค.  767   ง.  788 
ตอบ  ข. 
แนวคิด  777 767 778 777 779 …..787 

 ระยะห่างเว้นตัว             +10  +10 
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การวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 
เปรียบเทียบรายได้ของรัฐบาลกับผลิตภัณฑ์ในประเทศ  ในระหว่างปงีบประมาณ  2518 – 2526 

หน่วย  :  ล้านบาท 
ปีงบประมาณ รายได้ของรัฐบาล มูลค่าผลิตภัณฑ์ในประเทศ 

2518 
2519 
2520 
2521 
2522 
2523 
2524 
2525 
2526 

38,484 
42,915 
52,157 
62,142 
75,089 
92,689 

110,486 
113,654 
150,044 

298,816 
337,635 
393,030 
469,952 
556,240 
684,930 
786,166 
858,370 
922,028 

 
31. รายได้ของรัฐบาลในปีงบประมาณใดเพ่ิมข้ึนเป็นอันดับที่  2 

ก.  2519  ข.  2520  ค.  2522  ง.  2525 
ตอบ  ข. 

แนวคิด  รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของปี  2519 = 484,38
100)484,38915,42( ×−  

      = 11.5% 

     รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของปี  2520 = 915,42
100)915,42157,52( ×−  

      = 21.5% 

     รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของปี  2521 = 915,52
100)157,52142,62( ×−  

      = 19.6% 

     รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของปี  2522 = 142,62
100)142,62089,75( ×−  

      = 20.8% 

     รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของปี  2523 = 089,75
100)089,75689,92( ×−  

      = 23.4% 

     รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของปี  2524 = 689,92
100)689,92486,110( ×−  

      = 19.2% 

     รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของปี  2525 = 486,110
100)486,110654,113( ×−  

      = 2.9% 

     รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของปี  2526 = 654,113
100)654,113044,150( ×−  

      = 32% 
32. ผลิตภัณฑ์ในประเทศของปีงบประมาณ  2518  เป็นก่ีเท่าของรายได้รัฐบาลในปี  2522 

ก.  3  เท่า  ข.  4  เท่า  ค.  4.5  เท่า  ง.  5  เท่า 
ตอบ  ข. 
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แนวคิด  ผลิตภัณฑ์ในประเทศของปีงบประมาณปี  2518 

     เปรียบเทียบกับรายได้รัฐบาลในปี  2522 = 089,75
816,298    =   3.98  เท่า 

33. ผลิตภัณฑ์ในประเทศปีงบประมาณ  2526  มากกว่าผลิตภัณฑ์ในประเทศของปีงบประมาณ  2520  อยู่ร้อยละ
เท่าใด 
ก.  230  ข.  180   ค.  130   ง.  210 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  ผลิตภัณฑ์ในประเทศปีงบประมาณ  2526  มากกว่าผลิตภัณฑ์ในประเทศของปีงบประมาณ   

           2520  = 030,393
100)030,393028,922( ×−  

    = 134.6% 
34. รายได้ของรัฐบาลในปีงบประมาณใดเม่ือเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ในประเทศในปีเดียวกันแล้วมีอัตราสูงสุด 

ก.  2526  ข.  2522  ค.  2523  ง.  2524 
ตอบ  ก. 
แนวคิด  รายได้ของรัฐบาลปีงบประมาณเม่ือเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ในประเทศในปีเดียวกัน 

   ปี  2526 = 028,922
100044,150 ×   

    = 16% 

   ปี  2522 = 240,556
100089,75 ×    

    = 13% 

   ปี  2523 = 930,684
100689,92 ×   

    = 13% 

   ปี  2524 = 166,786
100486,110 ×   

    = 14% 
35. ปีงบประมาณใดที่ผลิตภัณฑ์ในประเทศมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนประมาณ  15% 

ก.  2521  ข.  2522  ค.  2524  ง.  2523 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  ปีงบประมาณที่มีผลิตภัณฑ์ในประเทศมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนประมาณ  15% 

    ปี  2521 = 030,393
100)030,393952,469( ×−  

     = 19% 

    ปี  2522 = 952,469
100)952,469240,556( ×−  

     = 18% 

    ปี  2524 = 930,684
100)930,684166,786( ×−  

     = 14% 

    ปี  2523 = 240,556
100)240,556930,684( ×−  

     = 23% 
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คณิตศาสตร์ทั่วไป 

36. เมือง  ก.  มีข้าราชการอยู่  450  คน  และเมือง  ข.  มีข้าราชการอยู่  510 คน  อยากทราบว่า  3
4   ของข้าราชการ

เมือง  ก.  น้อยกว่า  3
4   ของข้าราชการเมือง  ข.  อยู่ก่ีคน 

ก.  50  ข.  60   ค.  75   ง.  80 
ตอบ  ง. 

แนวคิด  3
4   ของข้าราชการเมือง  ก. = 3

4  ×  450 

     = 600   คน 

   3
4   ของข้าราชการเมือง  ข. = 3

4  ×  510 

     = 680   คน 

  3
4   ของข้าราชการเมือง  ก.  น้อยกว่า  3

4   ของข้าราชการเมือง  ข. = 680 – 600   คน 

     = 80   คน 
37. ถ้า     4  *  5 =    22 

และ   10  *  13 =    56 
แล้ว    11  *   14 =     ? 
ก.  25  ข.  61   ค.  75   ง.  81 
ตอบ  ข. 
แนวคิด  (4 × 3)  +  (5 × 2)  = 22 

   (10 × 3)  +  (13 × 2) = 56 
   (11 × 3)  +  (14 × 2) = 61 
38. ถ้าค่าเฉลี่ย  11     18     21  และ  5X  มีค่าเท่ากับ  20  แล้ว  X  มีค่าเท่ากับเท่าใด 

ก.  4  ข.  6   ค.  10   ง.  12 
ตอบ  ข. 

แนวคิด  ค่าเฉลี่ย = 
ลจาํนวนขอ้มู

อมูลผลรวมของข้
 

   20 = 4
x5211811 +++  

   80 = 50  +  5x  

   X = 5
30  

   X = 6 
39. ถ้า    6    *  2 =   18 

และ   4    *  3 =   16 
แล้ว   2a   *  4 =   20 
อยากทราบว่า  a  มีค่าเท่ากับเท่าใด 
ก.  1  ข.  4   ค.  2   ง.  6 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  (6 × 2) + 6 = 18 

   (4 × 3) + 4 = 16 
   (2a × 4) + 2a = 20 
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   10a = 20 
   a = 2 
40. สวนดอกไม้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง  12  เมตร  ยาว  16  เมตร  มีทางเท้าล้อมรอบและมีทางเท้ากว้าง  3  เมตร  

โดยตลอด  อยากทราบว่า  พ้ืนที่ทั้งหมดของทางเท้าเท่ากับก่ีตารางเมตร 
ก.  93  ข.  204   ค.  396   ง.  477 
ตอบ  ข. 
แนวคิด   พ้ืนที่สวนดอกไม้ = 12 × 16 

     = 192   ตารางเซนติเมตร 
  พ้ืนที่สวนดอกไม้โดยมีทางเทา้ลอ้มรอบ  = 18 × 22 
     = 396   ตารางเมตร 
    พ้ืนที่ทั้งหมดของทางเท้า = 396 – 192 
     = 204   ตารางเมตร 
41. ถ้า  an  อยู่ในอนุกรมชุดหนึ่ง  ตัวเลขที่ต่อจาก  an  คือ  (an – 2)3  ถ้า  2  เป็นพจน์แรกของอนุกรมชุดดังกล่าวแล้ว  

อยากทราบว่า  3  พจน์ต่อจากพจน์แรก  คือ 
ก.  0   4   4  ข.  0   -4   4  ค.  0   -4   -4  ง.  0   4   -4 
ตอบ  ก. 
แนวคิด   (an – 2)2 = (2 – 2)2 

     = 0 
    (0 – 2)2 = (-2)2 
     = 4 
    (4 – 2)2 = 22 
     = 4 
    3  พจน์ต่อจากพจน์แรก = 0,  4,  4 
42. โรงเรียนมีนักเรียนหญิง  3  เท่าของนักเรียนชาย  นักเรียนหญิงเป็นโรคขาดอาหาร  21%  นักเรียนชายเป็น

โรคขาดอาหาร  24%  อยากทราบว่า  มีนักเรียนทั้งหมดที่ขาดอาหารก่ีเปอร์เซ็นต์ 
ก.  21  ข.  21.25  ค.  21.5   ง.  21.75 
ตอบ  ง. 
แนวคิด   นักเรียนชาย = 100   คน 

    นักเรียนหญิง = 300   คน 
  นักเรียนหญิงเป็นโรคขาดอาหาร  21%  = 300 × 0.21   คน 
     = 63   คน 
  นักเรียนชายเป็นโรคขาดอาหาร  24% = 100 × 0.24   คน 
     = 24   คน 
  รวมนักเรียนเป็นโรคขาดอาหาร = 63 + 24   คน  
   = 87  คน 

  นักเรียนขาดอาหารทั้งหมด = 400
10087×  

   = 21.75% 
43. ด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพ่ิม  10%  ปริมาตรเพ่ิมก่ีเปอร์เซ็นต์ 

ก.  1,000  ข.  100   ค.  33   ง.  66 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  ปริมาตรจัตุรัสรูปเดิม = 10 × 10 × 10 

    = 1,000   ลบ.หน่วย 
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   ปริมาตรจัตุรัสรูปใหม่ = 11 × 11 × 11 
    = 1,331   ลบ.หน่วย 

   ปริมาตรเพ่ิมข้ึน = 000,1
100)000,1331,1( ×−  

    = 33.1   ลบ.หน่วย 
44. เกษตรกรได้เลี้ยงหมูเพ่ือจําหน่ายในเวลา  1  ปี  โดยหมูจะขยายพันธ์ุเพ่ิมข้ึนเท่าตัวทุกๆ  4  เดือน  และขายหมูไป  

4  เดือนต่อคร้ัง  คร้ังละ  24  ตัว  ซ่ึงในการขายคร้ังสุดท้ายปรากฏว่าหมูจะหมดพอดี  อยากทราบว่า  เกษตรกร
เลี้ยงหมูคร้ังแรกก่ีตัว 
ก.  21  ข.  42   ค.  12   ง.  24 
ตอบ  ก. 
แนวคิด  เกษตรกรเลี้ยงหมูคร้ังแรก = x   ตัว 

   4  เดือนแรกจะมีหมู  2  เท่า = 2x   ตัว 
   ขายหมูไป  4  เดือนต่อคร้ัง  24  ตัว = 2x – 24   ตัว 
   4  เดือนที่สองจะมีหมู  2  เท่า = 2(2x – 24)   ตัว 
    = 4x – 48   ตัว 
   ขายหมูไป  4  เดือนต่อคร้ัง  24  ตัว = 4x – 48 – 24   ตัว 
    = 4x – 72   ตัว 
   4  เดือนที่สามจะมีหมู  2  เท่า = 2(4x – 72)   ตัว 
    = 8x – 144   ตัว 
   ขายหมูไป  4  เดือนต่อคร้ัง  24  ตัว = 8x – 144 – 24   ตัว 
    = 8x – 168   ตัว 
   เกษตรกรเลี้ยงหมูคร้ังแรก  8x – 168 = 0 
   8x = 168 

   x = 8
168    ตัว 

   x = 21   ตัว 
45. ในการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์  ก.  ทํา  10  นาทีได้  5  ข้อ  ข.  ทําได้  9  ข้อในเวลา  10  นาที  และ  ข. ทําเสร็จ

ก่อนเวลากําหนด  40  นาที  ส่วน  ก.  ทําเสร็จทันพอดี  อยากทราบว่า  ข้อสอบมีทั้งหมดก่ีข้อ 
ก.  40  ข.  42   ค.  45   ง.  47 
ตอบ  ค. 

แนวคิด  ก. ทําข้อสอบ  1  ข้อ  ใช้เวลา = 5
10    นาที 

     = 2   นาที 

   ข. ทําข้อสอบ  1  ข้อ  ใช้เวลา = 9
10    นาที 

    สมมติให้ข้อสอบมีทั้งหมด =  x   ข้อ 
   เวลาที่  ก.  ทําข้อสอบเสร็จ = เวลาที่  ข.  ทําข้อสอบเสร็จ  + 40  นาที 

    2x = 9
10  x  + 40 

    
9

8x       = 40 

    8x = 360 
    x = 45   ข้อ 
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อุปมาอุปไมย 
46. กรอบรูป  :  รูปภาพ   ?  :  ? 

ก.  ถ้วย   จานรอง ข.  ปก   หนังสือ  ค.  วิทยุ  เสียง  ง.  ฟิล์ม  กล้องถ่ายรูป 
ตอบ  ข.  แนวคิด กรอบรูปจะครอบคลุมรูปภาพ 

47. ขว้าง  :  บอล ?  :  ? 
ก.  ยิง  ปืน  ข.  ทําลาย  ระเบิด ค.  ฆ้อง  ฟัง  ง.  หลาว  พุ่ง 
ตอบ  ก.  แนวคิด บอลเป็นนาม  มีไว้ขว้างเป็นกริยา 

48. ถุงมือ  :  ผ้าห่ม     ?  :  ? 
ก.  หมวก  ร่ม ข.  ถุงเท้า  รองเท้า ค.  ผ้าเช็ดตัว  เสื้อยืด ง.  เสื้อกันหนาว  เสื้อกันฝน 
ตอบ  ก.  แนวคิด ถุงมือและผ้าห่มมีไว้ป้องกันความหนาวเย็น 

49. พลาย  :  พัง  ?  :  ? 
ก.  ลูกอ๊อด  กบ ข.  โต้ง  แจ้  ค.  หญิง  ชาย  ง.  ประสก  สีกา 
ตอบ  ง.  แนวคิด พลาย  เป็นช้างเพศผู้  พัง  เป็นช้างเพศเมีย 

50. ฟุตบอล  :  ทีม    ?  :  ? 
ก.  นักเรียน  ครู    ข.  ประเทศ  สหประชาชาติ 
ค.  ตํารวจ  มิจฉาชีพ    ง.  นักกีฬา  ผู้ฝึกสอน 
ตอบ  ข.  แนวคิด ฟุตบอลมี  11  คน  เป็นทีมฟุตบอล 

51. สถาปนิก  :  สี่    ?  :  ? 
ก.  จันทา  ห้า ข.  ชาวนา  สาม  ค.  ดารา  สอง  ง.  วิทยาศาสตร์  ห้า 
ตอบ  ค.  แนวคิด สถาปนิก  การอ่านออกเสียง  4  พยางค์ 

52. 3  :  27        ?  :  ? 
ก.  2 : 16  ข.  5 : 25  ค.  10 : 1,000  ง.  7 : 49 
ตอบ  ก.  แนวคิด 33   =   27 

53. พฤษภาคม  :  กุมภาพันธ์       ?  :  ? 
ก.  พฤศจิกายน  สิงหาคม   ข.  ธันวาคม  ตุลาคม 
ค.  มีนาคม  ตุลาคม    ง.  พฤษภาคม  มกราคม 
ตอบ  ก.  แนวคิด กุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม  เว้น  2  เดือน 

54. เสือ  :  กวาง  ?  :  ? 
ก.  แรด  พยูน ข.  กระเบน  ม้าน้ํา ค.  ไส้เดือน  งู  ง.  ลูกน้ํา  ปลา 
ตอบ  ข.  แนวคิด เสือและกวาง  อยู่บนบก 

55. เหล็ก  :  แก้ว   ?  :  ? 
ก.  แข็ง  แตก ข.  การเป่า  ความร้อน ค.  น้ํา  น้ําพุ  ง.  ดีบุก  กระเบื้อง 
ตอบ  ง.  แนวคิด เหล็กเกิดจากธรรมชาติ  แก้วเกิดจากการสังเคราะห์ 
 

เติมคํา 
56. โครงการศูนย์วิทยาศาสตร์...........เทคโนโลยีประจําจังหวัด  เป็นโครงการให้ประชาชนตระหนักความสําคัญของ

วิทยาศาสตร์ 
ก.  กับ  ต่อ  ข.  หรือ  ถึง  ค.  และ  ต่อ  ง.  และ  ถึง 
ตอบ  ง.  แนวคิด ตระหนัก  ควรตามด้วยถึง  โครงการวิทยาศาสตร์  ไม่ใช่สิ่งเดียวกับเทคโนโลยีจึงต้องใช้และ
เชื่อม 

57. คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้...........เห็นชอบให้...........เกียรติคุณศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปิน
แห่งชาติ 
ก.  ลงมติ  ยกย่อง ข.  พิจารณา  ประกาศ ค.  ตกลง  ยอมรับ  ง.  ยอมรับ  เชิดชู 
ตอบ  ข.  แนวคิด ประกาศ  เกียรติคุณ  เนื่องจากประกาศ  หมายถึง  แจ้งให้ทราบ 
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58. ปริมาณน้ําในเข่ือนจะมีปริมาณมากหรือน้อย...........พายุโซนร้อน 
ก.  ข้ึนอยู่กับ  ข.  มีอิทธิพลต่อ  ค.  ได้รับผลมาจาก ง.  เกิดจาก 
ตอบ  ค.  แนวคิด ผลจากการเกิดพายุโซนร้อนทําให้น้ําปริมาณในเข่ือนมีปริมาณมาก 

59. หลักความเสมอภาค...........ไปถึงการมีโอกาสเสมอกันในการที่จะได้รับประโยชน์ต่างๆ 
ก.  รวม  ข.  คลุม   ค.  แผ่   ง.  ขยาย 
ตอบ  ก. 

60. เด็กปัญญาอ่อนจะมีความสามารถ...........ในการเรียนรู้และพฤติกรรมการปรับตัวไม่อยู่ในระดับที่ควรเป็น 
ก.  คงที่  ข.  ลดลง  ค.  บกพร่อง  ง.  จํากัด 
ตอบ  ง.  แนวคิด จํากัด  แปลว่า  กําหนดหรือขีดค่ันไว้โดยเฉพาะ 

61. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้...........ราคาข้าวเปลือก  เพ่ือให้เกษตรกรจําหน่ายข้าวเปลือกในราคาที่สูงข้ึน 
ก.  พยุง  ข.  แทรกแซง  ค.  ควบคุม  ง.  รับประกัน 
ตอบ  ข.  แนวคิด แทรกแซง  แปลว่า  แทรกเข้าไปเก่ียวข้องในกิจการของผู้อ่ืน 

62. เม่ือปี  พ.ศ.  2532  องค์การอนามัยโลก  โดยแพทย์จากประเทศต่างๆ  เดินทางไปประชุมที่กรุงบรัสเซล...........
หาทาง...........การระบาดของโรคเอดส์ 
ก.  โดย  ควบคุม ข.  โดย  ยับย้ัง  ค.  เพ่ือ  กําจัด  ง.  เพ่ือ  ป้องกัน 
ตอบ  ง. 

63. พระวินัยปิฎกมีความ...........กับพระพุทธเจ้าทรงมอบ 
ก.  เก่ียวข้อง  ข.  สัมพันธ์  ค.  เก่ียวเนื่อง  ง.  ต่อเนื่อง 
ตอบ  ก.  แนวคิด เก่ียวข้อง  หมายถึง  ติดต่อผูกพัน  ยุ่งเก่ียว 

64. การเรียนรู้เร่ืองราวและวิชาการสาขาต่างๆ  โดยสมํ่าเสมอ  เป็น...........สําคัญที่สุดสําหรับชีวิต 
ก.  องค์ประกอบ ข.  สิ่ง   ค.  ปัจจัย  ง.  ส่วน 
ตอบ  ข. 

65. การทํางานร่วมกันย่อมต้องการความ...........เป็นอย่างย่ิง  ทุกคนควรร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือ...........ต้องรู้จักวิธี
...........เข้าหากัน  รู้จัก...........ไม่ตั้งจนเกินไป  และ...........เม่ือถึงคราวจําเป็น 
ก.  พร้อมเพรียง  ซ่ึงกันและกัน  โอนอ่อน  ผ่อนหนักผ่อนเบา  อดทน 
ข.  อดทน  ซ่ึงกันและกัน  โอนอ่อน  ผ่อนหนักผ่อนเบา  พร้อมเพรียง 
ค.  อดทน  ซ่ึงกันและกัน  ผ่อนหนักผ่อนเบา  โอนอ่อน  พร้อมเพรียง         
ง.  พร้อมเพรียง  ซ่ึงกันและกัน  ผ่อนหนักผ่อนเบา  อดทน  โอนอ่อน 
ตอบ  ข. 

 
เรียงประโยค 

66. ข้อใดอยู่ลําดับที่  3 
ก.  เป็นสาเหตุนมผึ้งมีราคาแพงมาก  ประมาณกิโลกรัมละ  5,000  บาท 
ข.  มีลักษณะเหมือนครีมข้นสีขาว  ผลิตจากต่อมไฮโปฟาริงค์ของผึ้ง 
ค.  รอแยลเจลลี่  หรือที่เรียกว่า  นมผึ้ง  คืออาหารตัวอ่อนของผึ้งนางพญา 
ง.  ในรังผึ้งหนึ่งรังจะมีผึ้งงานประมาณ  60,000  ตัว  สามารถผลิตนมผึ้งได้เพียงวันละ  10  กรัม 
ตอบ  ง.  แนวคิด ค(1)         ข(2)          ง(3)          ก(4) 

67. ข้อใดอยู่ลําดับที่  3 
ก.  ถือว่าโดยส่วนมากจะเป็นคนสูง  ร่างกายแข็งแรง  และมีรูปร่างที่สวยงาม 
ข.  มนุษย์หินยุคก่อนประวัติศาสตร์นับเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ยุคปัจจุบัน 
ค.  มนุษย์พวกนี้สามารถอธิบายรูปร่าง  ลักษณะ  ตามสันนิษฐานได้จากโครงกระดูกที่ขุดพบ 
ง.  เพราะมีรูปพรรณสัณฐานคล้ายกันมาก 
ตอบ  ค.  แนวคิด ข(1)         ง(2)          ค(3)          ก(4) 
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68. ข้อใดอยู่ลําดับที่  2 
ก.  และการลดอิทธิพลที่ครอบงําการตัดสินใจอย่างเสรีของประชาชน 
ข.  ประชาธิปไตยนั้นมีเป้าหมายอยู่ที่การขยายบทบาทของประชาชน 
ค.  ไม่ว่าอิทธิพลนั้นจะอยู่ในรูปของอํานาจรัฐหรืออิทธิพลท้องถ่ินก็ตาม 
ง.  ปัญหาประชาธิปไตยมีมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคม 
ตอบ  ข.  แนวคิด ง(1)         ข(2)          ก(3)          ค(4) 

69. ข้อใดอยู่ลําดับที่  3 
ก.  ทําให้สัตว์ป่าจํานวนมากถูกล่าได้ง่ายข้ึน  ทั้งโดยสัตว์ป่าด้วยกันเองและจากมนุษย์ 
ข.  การบุกรุกทําลายป่าทําให้สัตว์ป่าบางชนิดสูญพันธ์ุ  หรือลดจํานวนลง 
ค.  จะมีสัตว์ป่าเพียงจํานวนน้อยที่สามารถอพยพหนีจากถ่ินเดิมได้ 
ง.  เพราะป่าซ่ึงเปรียบเสมือนบ้านและแหล่งอาหารได้ถูกทําลายไป 
ตอบ  ก.  แนวคิด ข(1)         ง(2)          ก(3)          ค(4) 

70. ข้อใดอยู่ลําดับที่  1 
ก.  ตามที่ได้พิจารณาเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบโครงการจัดที่ทํากินให้แก่ผู้ยากไร้ 
ข.  และลงมติอนุมัติ  เม่ือวันที่  10  มีนาคม  2535 
ค.  ประกอบด้วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
ง.  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบโครงการได้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
ตอบ  ก.  แนวคิด ก(1)         ค(2)          ง(3)          ข(4)  

71. ข้อใดอยู่ลําดับที่  4 
ก.  ทฤษฎีสมองกล  ถือว่าคนเป็นสิ่งมีชีวิตซ่ึงมักทําอะไรอย่างมีจุดหมาย 
ข.  โดยยึดข่าวสาร  ข้อมูลที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อมประกอบการนั้นๆ 
ค.  ถ้าหากไม่กระทําสิ่งเหล่านั้น  ก็เพราะไม่ทราบวัตถุประสงค์ 
ง.  หรือไม่ทราบผลร้ายที่เกิดข้ึนตามมาภายหลัง 
ตอบ  ง.  แนวคิด ก(1)         ข(2)          ค(3)          ง(4) 

72. ข้อใดอยู่ลําดับที่  4 
ก.  คือ  จะนําให้เขาเป็นบุคคลที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น  เป็นคนขลาด  คนกล้า  คนโกง  เป็นต้น 
ข.  จะเป็นสิ่งกล่อมเกลานิสัยใจคอและสติปัญญาของเขา 
ค.  ประสบการณ์ที่เด็กได้รับจากบ้าน  จากโรงเรียน  จากสังคม  ในปฐมวัย 
ง.  ปฐมวัย  เป็นวัยแห่งการก่อรูปของนิสัยใจคอและบุคลิกภาพ 
ตอบ  ก.  แนวคิด ง(1)         ค(2)          ข(3)          ก(4) 

73. ข้อใดอยู่ลําดับที่  4 
ก.  แม้คนไทยจะพูดหรือใช้ภาษาไทยได้ 
ข.  ภาษาไทยก็เช่นเดียวกันมีปัญหากว้างขวางมาก 
ค.  แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีปัญหาในการใช้ภาษา 
ง.  การสื่อความคิดไม่ว่าโดยการพูด  การเขียน  ย่อมเกิดปัญหาทั้งสิ้น 
ตอบ  ค.  แนวคิด ง(1)         ข(2)          ก(3)          ค(4) 

74. ข้อใดอยู่ลําดับที่  3 
ก.  ในปัจจุบันคําว่า  สัญลักษณ์เข้ามามีบทบาทในสังคมมากข้ึน 
ข.  ที่กําหนดให้แทนสิ่งนั้นๆ  ทั้งนี้  เพ่ือการง่ายการจดจํา 
ค.  และเป็นหลักฐานยืนยันความเป็นเจ้าของในกรรมสิทธ์ิที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
ง.  เปรียบเสมือนตราหรือเคร่ืองหมายของสิ่งต่างๆ 
ตอบ  ข.  แนวคิด ก(1)         ง(2)          ข(3)          ค(4) 
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75. ข้อใดอยู่ลําดับที่  4   
ก.  กําหนดให้กระทรวงมหาดไทยแต่งต้ังผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข.  และเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตําแหน่ง 
ค.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด 
ง.  ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัด 
ตอบ  ข.  แนวคิด ค(1)         ก(1)          ง(3)          ข(4) 
 

บทความส้ัน 
76. “การรุกรานทางวัฒนธรรมเป็นปรากฏการณ์ที่กําลังเกิดข้ึนในสังคม  วัฒนธรรมที่มีกําลังแรงกว่าจะไหลบ่าเข้าสู่

สังคมที่มีวัฒนธรรมตํ่ากว่า”  ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 
ก.  การรุกรานวัฒนธรรมเกิดข้ึนกับทุกสังคม 
ข.  วัฒนธรรมสมัยเก่าจะถูกแทนที่โดยวัฒนธรรมสมัยใหม่ 
ค.  วัฒนธรรมที่ถูกรุกรานจะต้องเป็นวัฒนธรรมที่เกิดภายหลัง 
ง.  ปรากฏการณ์ในสังคมทําให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ๆ 
ตอบ  ข.  แนวคิด วัฒนธรรมที่มีกําแพงกว่าจะไหล่บ่าเข้าสู่สังคมที่มีวัฒนธรรมตํ่ากว่า  หมายถึง  วัฒนธรรมเก่า
จะถูกแทนที่วัฒนธรรมใหม่ 

77. “สหภาพโซเวียตเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มองเห็นความสําคัญของพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์  และหวังพ่ึงเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์เป็นเชื้อเพลิงพลังงานหลักของประเทศ”  ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 
ก.  พลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์  เป็นพลังงานที่สําคัญซ่ึงสหภาพโซเวียตใช้ในประเทศ 
ข.  การพัฒนาประเทศสหภาพโซเวียตข้ึนกับพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ 
ค.  สหภาพโซเวียตเป็นเพียงประเทศเดียวในปัจจุบันที่ให้ความสําคัญพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ 
ง.  ความสําคัญของพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์กับการพัฒนาประเทศโซเวียต 
ตอบ  ก.  แนวคิด สหภาพโซเวียต  มองเห็นความสําคัญของพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ 

78. “ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นด้วยในหลักการที่สมาคมธนาคารไทยได้เสนอให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของ
เงินกองทุนและเงินกู้จากร้อยละ  9  เป็นร้อยละ  8”  ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 
ก.  ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดอัตราส่วนเงินกองทุนและเงินกู้ซ่ึงเท่ากับร้อยละ  8 
ข.  ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เห็นด้วยกับอัตราส่วนของเงินกองทุนและเงินกู้เท่ากับร้อยละ  9 
ค.  ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณากับอัตราส่วนของเงินกองทุนและเงินกู้ซ่ึงเท่ากับร้อยละ  9 
ง.  ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนเงินกองทุนและเงินกู้ 
ตอบ  ข.  แนวคิด ธนาคารแห่งประเทศไทย  เห็นด้วย  เงินกู้จากร้อยละ  9  เป็นร้อยละ  8  หมายถึง  ธนาคาร
แห่งประเทศไทยไม่เห็นด้วยกับเงินกู้ร้อยละ  9 

79. “นอกจากกริยาบนแผ่นศิลาที่เรียกว่าศิลาจารึกแล้ว  ยังมีจารึกที่มีบันทึกลายลักษณ์อักษรบนวัตถุเนื้อแข็งน้อยกว่า
ศิลา  ได้แก่  วัตถุประเภทไม้  ดินเผา  และโลหะชนิดต่างๆ”  ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 
ก.  มนุษย์นิยมจารึกบนศิลามากกว่าวัตถุอย่างอ่ืน 
ข.  การจารึกบนศิลาทําได้ยากกว่าการจารึกบนวัตถุอย่างอ่ืน 
ค.  ศิลามีความแตกต่างจากวัตถุอ่ืนๆ   ที่นํามาจารึก 
ง.  วัตถุที่นํามาบันทึกลายลักษณ์อักษรไม่ว่าจะเป็นวัตถุเนื้อแข็งชนิดใดเรียกว่าศิลาจารึก 
ตอบ  ก.  แนวคิด จารึกบนแผ่นศิลา  เป็นสิ่งสําคัญหลัก  วัตถุอ่ืนเป็นสิ่งสําคัญรอง 

80. “กฎหมายประกันสังคม  เป็นกฎหมายที่ วิวัฒนาการและพยายามสะท้อนความจริงให้มากที่สุด  เพ่ือจะได้
ปรับเปลี่ยนความต้องการที่จําเป็นของสังคม”  ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 
ก.  กฎหมายจะตามหลังและไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 
ข.  กฎหมายจะปรับตัวให้เห็นถึงความต้องการของสังคม 
ค.  ความจําเป็นของสังคมสะท้อนถึงวิวัฒนาการของกฎหมาย 
ง.  สังคมจะเป็นสิ่งกําหนดและบัญญัติกฎหมาย 
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ตอบ  ข.  แนวคิด กฎหมายประกันสังคมมีการปรับเปลี่ยนความต้องการที่จําเป็นของสังคม 
81. “ธนาคารโลกเป็นสถาบันการเงินที่เก่าแก่สถาบันหนึ่งที่ก่อต้ังข้ึนหลังสงครามโลกที่  2  โดยในระยะแรกมีบทบาท

เป็นสถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือด้านการบูรณะประเทศต่างๆ  ที่ได้รับความเสียหายจากสงคราม  แต่ต่อมา
เวลาเปลี่ยนไปความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ  การเงิน  ที่ปรึกษาเชิงวิชาการได้เข้ามาแทนที่”  ข้อความข้างต้นตีความได้
อย่างไร 
ก.  ธนาคารโลกเป็นธนาคารเก่าแก่ที่สุดที่ให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ 
ข.  ธนาคารโลกเปลี่ยนบทบาทจากการช่วยเหลือด้านการบูรณะประเทศมาเป็นการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ 
ค.  ธนาคารโลกเป็นธนาคารที่ให้ความช่วยเหลือด้านการบูรณะประเทศหลังสงครามโลกคร้ังที่  2 
ง.  ธนาคารโลกให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ประเทศที่กําลังพัฒนา 
ตอบ  ข.  แนวคิด สังเกตว่า  แต่ต่อมาเวลาเปลี่ยนไป 

82. “ยาที่ทําให้เกิดการแท้งในการต้ังครรภ์นั้นได้มีการผลิตและจําหน่ายในประเทศฝร่ังแล้ว  ยาดังกล่าวในทาง
การแพทย์  เรียกว่า  “RU 486”  ซ่ึงได้พิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพมากกว่า  95%  ในการทดสอบโดยทีม
นักวิทยาศาสตร์ในกรุงปารีส  ยานี้จะไปต่อต้านฮอร์โมนในการต้ังครรภ์  กล่าวคือทําให้ไข่ที่ผสมแล้วไม่สามารถฝังตัว
กับผนังมดลูกได้  ในกรุงปารีสยานี้จะขายให้แก่สตรีที่ประจําเดือนขาดหายไปมากกว่า  49  วัน  ผู้ผลิตยานี้ได้กล่าว
ว่ายานี้ไม่ใช่ยาที่ใช้สําหรับการคุมกําเนิด”  ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 
ก.  RU  486  เป็นยาคุมกําเนิดแบบใหม่ 
ข.  RU  486  เป็นยาที่สร้างฮอร์โมนในการต้ังครรภ์สําหรับสตรีที่ประจําเดือนผิดปกติ 
ค.  RU  486  เป็นยาที่มาแทนที่การทําแท้ง 
ง.  RU  486  เป็นยาที่ผลิตและจําหน่ายเฉพาะในฝร่ังเศสเท่านั้น 
ตอบ  ค. 

83. “ประตูสามยอด  เป็นประตูกําแพงเมืองซ่ึงสร้างข้ึนในรัชกาลที่  5  โดยสร้างเป็นประตูสามช่อง  มียอดทั้งสามช่อง
นับต้ังแต่นั้นชาวบ้านก็พากันเรียกประตูดังกล่าวว่า  “ประตูสามยอด””  ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 
ก.  ชาวบ้านเป็นผู้สร้างประตูเมือง 
ข.  กําแพงเมืองนิยมสร้างให้มียอดเสมอ 
ค.  “ประตูสามยอด”  ได้ชื่อจากลักษณะของการสร้าง 
ง.  เร่ิมมีการสร้างกําแพงเมืองในรัชกาลที่  5 
ตอบ  ค.  แนวคิด ประตูสามยอด  มียอดทั้ง  3  ช่อง 

84. “วินัยข้าราชการหมายถึง  ข้อบังคับ  หรือข้อปฏิบัติของข้าราชการที่ออกมาใช้บังคับ  โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ  
มีระเบียบแบบแผนให้ปฏิบัติ  หากไม่ปฏิบัติตามก็ต้องมีความผิดได้รับโทษทางวินัย”  ข้อความข้างต้นตีความได้
อย่างไร 
ก.  ข้าราชการที่กระทําผิดตามกฎหมายถึงว่าข้าราชการผู้นั้นทําผิดวินัย 
ข.  ข้อบังคับตามกฎหมายจะกําหนดวินัยของข้าราชการอย่างชัดเจน 
ค.  ถ้าข้าราชการที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับที่กําหนดไว้ต้องได้รับโทษทางวินัย 
ง.  วินัยข้าราชการจะได้รับการเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ 
ตอบ  ค.  แนวคิด สังเกตคําว่า  หากไม่ปฏิบัติตามก็ต้องมีความผิดได้รับโทษทางวินัย 

85. “การค้าระหว่างประเทศทําให้ประเทศในกลุ่มอินโดจีนบางประเทศอันหมายถึง  เวียดนาม  ลาว  และกัมพูชาหันมา
เปิดประเทศโดยหันมาใช้ระบบเศรษฐกิจแบบการตลาดเปิดและรับการลงทุนจากต่างชาติ  เพ่ือพัฒนาประเทศให้ทัน
ต่อความก้าวหน้าของโลก”  ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 
ก.  การค้าระหว่างประเทศทําให้ประเทศกําลังพัฒนาก้าวหน้าทันโลก 
ข.  กลุ่มอินโดจีนบางประเทศรับการลงทุนจากต่างชาติเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ค.  ระบบเศรษฐกิจแบบการตลาดเปิดทําให้ประเทศในกลุ่มอินโดจีนก้าวหน้าทันโลก 
ง.  การก้าวหน้าทันของโลกทําให้ประเทศในกลุ่มอินโดจีนหันมาเปิดประเทศ 
ตอบ  ข. 
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ข้อบกพร่องทางภาษา 
คําส่ัง    พิจารณาเลือกข้อที่ใช้ภาษาได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
 
86. ก.  ภาษาเป็นระบบสัญลักษณ์ที่มนุษย์ใช้ในการสื่อความหมาย 

ข.  ชาติไทยเป็นชาติเก่าแก่มาแต่ดั้งเดิม 
ค.  เขาใช้เหตุผลเป็นมาตรการในการตัดสินใจ 
ง.  ประชาชนมาชุมชนกันอย่างแน่นหนา 
ตอบ  ก. 
แนวคิด  ข้อ  ข. มาแต่ดั้งเดิม  ฟุ่มเฟือย 

   ข้อ  ค. มาตรการ  ควรเป็น  หลัก,  เกณฑ์ 
   ข้อ  ง. แน่นหนา  ควรเป็น  เนืองแน่น 
87. ก.  เขาเป็นคนดีมีอัธยาศัยซ่ือสัตย์ 

ข.  รัฐบาลได้ขอร้องความร่วมมือจากภาคเอกชน 
ค.  ประชาชนจํานวนมากได้ลุกฮือมาช่วยกันพัฒนา 
ง.  การส่งออกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนกว่าปีที่ผ่านๆ  มา 
ตอบ  ง. 
แนวคิด  ข้อ  ก. อัธยาศัย  ควรเป็น  เขาเป็นคนดีความซ่ือสัตย์ 

   ข้อ  ง. ขอร้อง  ควรเป็น  ขอความร่วมมือ  ตัดคําว่า  ร้อง  ออก 
   ข้อ  ค. ลุกฮือมาช่วย  ควรเป็น  ได้ร่วมมือกันพัฒนา 
88. ก.  โบราณสถานเก่าแก่มากจึงน่ากลัวจะพัง 

ข.  เกิดการแพร่ระบาดโรคข้ึนในหมู่บ้าน 
ค.  ข้อสอบคัดเลือกมีอิทธิพลต่อความรู้สึกอย่างมาก 
ง.  ประเทศด้อยพัฒนา  ได้แก่  ประเทศที่มีฐานะและความม่ันคงทางเศรษฐกิจน้อย 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  ข้อ  ก. เก่าแก่  ควรเป็น  ทรุดโทรม 

   ข้อ  ข. แพร่ระบาด  ควรเป็น  ระบาด  ตัดคําว่า  แพร่  ออก 
   ข้อ  ง. ได้แก่  ควรเป็น  คือ 
89. ก.  การแสดงโขน  เป็นวัฒนธรรมที่สําคัญของประเทศ 

ข.  ประชาชนได้ตระหนักเขาว่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี 
ค.  ผู้หญิงมีฐานะทางสังคมเท่าเทียมกับผู้ชาย 
ง.  ผู้หญิงไม่มีโอกาสแสดงศักยภาพเหมือนกับผู้ชาย 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  ข้อ  ก. เป็นวัฒนธรรม  ควรเป็น  เป็นการแสดง 

   ข้อ  ข. ตระหนักเขาว่า  ควรเป็น  ตระหนักว่าเขา 
   ข้อ  ง. แสดงศักยภาพ  ควรเป็น  แสดงออก 
90. ก.  เขาสู้อดทนทํางานหนักเพ่ือจะสบายในภายหน้า  เข้าทํานองรักร้อนจะนอนเย็น 

ข.  เขาด่ืมเหล้าเก่ง  เขาเป็นพวกคอทั่งสันหลังเล็ก 
ค.  เธอชอบเรียนวิชาภาษาไทยอย่างเข้ากระดูก 
ง.  พ่อทําความชั่วไว้มากเม่ือตายไปแล้วลูกๆ  เดือดร้อน  เข้าทํานองคนตายขายคนเป็น 
ตอบ  ก. 
แนวคิด  ข้อ  ข. คอทั่งสันหลังเหล็ก  สํานวนแปลว่า  แข็งแกร่ง,  ทรหด,  อดทน  ควรเป็น  คอแข็ง 

   ข้อ  ค. อย่างเข้ากระดูก  ควรเป็น  อย่างมาก 
   ข้อ  ง. คนตายขายคนเป็น  ใช้สํานวนไม่ถูกต้อง 
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คําส่ัง   จงพิจารณาคําหรือกลุ่มคําที่ขีดเส้นใต้  และมีตัวเลข  1,  2  หรือ  3  แล้วเลือกตอบดังนี้ 
  ตอบ  ก. ถ้าคําหรือกลุ่มคําที่ขีดเส้นใต้ทั้ง  3  กลุ่ม  ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามภาษา 
  ตอบ  ข. ถ้าคําหรือกลุ่มคําที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม  1  และ  2  ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามภาษา 
  ตอบ  ค. ถ้าคําหรือกลุ่มคําที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม  1  และ  3  ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามภาษา 
  ตอบ  ง. ถ้าคําหรือกลุ่มคําที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม  2  และ  3  ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามภาษา 
  ตอบ  จ. ถ้าคําหรือกลุ่มคําที่ขีดเส้นใต้ทั้ง  3  กลุ่ม  ใช้ไม่รัดกุมและไม่ถูกต้องตามหลักภาษา 
 

91. กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  )1(
เป็นกองทุน

  ที่จัดต้ังข้ึน  )2(
ชน์เพื=อประโย   ของข้าราชการ  )3(

ในปัจจุบนั   

มากข้ึน  แทนที่จะรอรับผลตอบแทนเม่ือเกษียณอายุ 
ตอบ  ค.  แนวคิด เพ่ือประโยชน์  ควรเป็น  เพ่ือสวัสดิการ 
 

92. โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ  )1(
เป็นกองทุน

  โครงการหนึ่งที่รัฐบาลให้การสนับสนุน )2(
เพื=อ   ให้เป็นไปตามนโยบาย

การกระจายรายได้และสร้างงานให้  )3(
แก่   ประชาชนในชนบท 

ตอบ  ก. 
 

93. การประชุมวันนี้มี  )1(
ะระเบียบวาร   มาก  ประธานอาจต้อง  )2(

ขอมติ   ว่าจะให้บรรจุเร่ืองทั้งหมดในคราวนี้ หรือไม่

และอาจต้องยอมให้  )3(
อภิปราย   กันก่อนก็เป็นได้ 

ตอบ  ค.  แนวคิด ขอมติ  ควรเป็น  ขอญัตติ 
 

94. ผักและผลไม้เป็นอาหารที่ )1(
สาํคญั  ของมนุษย์ แต่จะคงความสดภายหลังที่เราเก็บเก่ียว )2(

◌ึงะยะเวลาหน่เพียงชั=วร

หลังจากนี้การเปลี่ยนแปลงซ่ึงเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  )3(
◌้จะมีผลทาํให   ผักและผลไม้เน่าเปื่อยสูญเสียไป  

ตอบ  ข.  แนวคิด จะมีผลทําให้  ควรเป็น  ทําให้ 
 

95. แป้งสาลี  )1(
หรือ   คนไทยเรียกโดยทั่วไปว่า  แป้งหม่ี  )2(

ณฑ์เป็นผลิตภั   ที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศเพ่ือใช้เป็น

วัตถุดิบในการทําอาหาร  จําพวกขนมเค้ก  ขนมปัง  บะหม่ี  )3(
และ   ขนมอบชนิดต่างๆ  อีกมากมาย 

ตอบ  ก. 
 

บทความยาว 
  ระเบิดนิวเคลียร์ที่มีการสร้างอย่างมากมายกันทั่วโลก   สามารถฆ่ามนุษย์ทุกๆ คนบนโลกได้ไม่รู้ก่ีร้อยก่ีพันคน  
ตราบใดมนุษย์กระหายอยากเป็นเจ้าโลก  และกระหายอยากได้อาวุธร้ายนี้ไว้ครอบครอง  ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดที่จะสรร
หามาอ้างให้ชาวโลกได้รับรู้ก็ตาม  โอกาสที่จะเกิด  “อุบัติเหตุทางสงคราม”  หรืออีกนัยหนึ่งก็คือสงครามที่เกิดข้ึนโดยไม่
ต้ังใจย่อมมีแนวโน้มที่สูงมาก  แต่ก็รู้สึกว่ายังมีประชาชนอีกมากมายที่ยังหลงเข้าใจผิดเชื่อตามเหตุผลที่ประเทศที่พัฒนา
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แล้วนํามาอ้างแล้วมีความเข้าใจ  ตลอดจนเชื่อว่าการรู้จักเอาพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ก็ดี  หรือการมีอาวุธนิวเคลียร์ก็ดีจะ
สามารถเป็นแรงต้านและเป็นอาวุธต่อรองกับประเทศมหาอํานาจอ่ืนๆ 
96. จุดประสงค์ของข้อความข้างต้น  คือ 

ก.  อธิบายเร่ืองโทษของอาวุธนิวเคลียร์  ข.  เสนอข้อเท็จจริงเร่ืองอาวุธนิวเคลียร์ 
ค.  ต่อต้านการสร้างอาวุธนิวเคลียร์  ง.  สนับสนุนให้มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ป้องกันประเทศ 
ตอบ  ค. 

97. จากข้อความข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าประเทศที่กําลังพัฒนาต้องเร่งพัฒนาประเทศด้านใดมากที่สุด 
ก.  ด้านอาวุธนิวเคลียร์   ข.  ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
ค.  ด้านการเมืองและการปกครอง  ง.  ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ตอบ  ง.  แนวคิด ข้อความการต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์  กล่าวเป็นนัยว่าควรพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
มากกว่าอย่างอ่ืน 
 

  ในปัจจุบันประเทศไทยกําลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาทุกด้าน  สตรีควรมีส่วนในความรับผิดชอบหรือแสดง
บทบาทในสังคมควบคู่ไปกับบุรุษในทุกประการ  ในทางสรีระนั้น  สตรีอาจจะแตกต่างจากผู้ชายแต่ในความเป็นคนมีสมอง  
ความคิดและความสามารถ  สตรีควรจะได้ทํางานสร้างสรรค์โลกและรับผิดชอบต่อสังคมเคียงบ่าเคียงไหล่กับชาย 
98. ชื่อเร่ืองที่เหมาะสมกับข้อความข้างต้นคือ 

ก.  สิทธิสตรีในสังคม    ข.  บทบาทของสตรีในการพัฒนาสังคม 
ค.  สตรีสร้างสรรค์จรรโลงโลก   ง.  ความรับผิดชอบของสตรี 
ตอบ  ข.  แนวคิด กล่าวถึงบทบาทของสตรีในประเทศไทยปัจจุบัน 

99. จุดมุ่งหมายที่สําคัญที่สุดของบทความนี้  คือ 
ก.  บอกถึงความสามารถของสตรี  ข.  กระตุ้นให้สตรีคํานึงถึงสิทธิของตนในสังคม 
ค.  สั่งสอนให้สตรีรับผิดชอบต่อหน้าที่  ง.  กระตุ้นให้สตรีทํางานรับผิดชอบต่อสังคม 
ตอบ  ง.  แนวคิด สตรีควรจะได้ทํางานสร้างสรรค์โลก  และรับผิดชอบต่อสังคมเคียงบ่าเคียงไหล่กับชาย 
 

  การปกครองส่วนภูมิภาคและการปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวความคิดพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน  กล่าวคือ    การ
ปกครองส่วนภูมิภาคเป็นการปกครองที่รัฐได้แบ่งอํานาจให้ตัวแทนของรัฐซ่ึงเป็นข้าราชการประจําในส่วนภูมิภาคไป
ดําเนินการภายในขอบเขตอํานาจที่ส่วนกลางแบ่งให้ทํา  แต่การปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นการปกครองที่รัฐได้มอบอํานาจ
ให้แก่ตัวแทนประชาชน  ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังไปดําเนินการเพ่ือสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินอย่างอิสระ  
แต่ในปี พ.ศ. 2515  แนวคิดที่ว่า  ตําบลเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองท้องถ่ินนั้น  กลับมีอิทธิพลต่อการจัดต้ังสภาตําบลตาม
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่  326  มาก  แสดงให้เห็นว่าความมุ่งหมายของรัฐบาลในช่วงนี้ว่าต้องการให้สภาตําบลเป็น
เพียงกลไกของรัฐในการพัฒนาท้องถ่ิน  มิใช่องค์กรที่จะพัฒนาไปสู่การปกครองตนเองแต่ประการใด 
100. สาระสําคัญของข้อความข้างต้น  คือ 

ก. การปกครองส่วนภูมิภาค  คือ  การปกครองที่รัฐได้มอบหมายให้ข้าราชการดําเนินการตามที่ส่วนกลางได้ 
มอบหมายให้ทํา 

ข. การปกครองส่วนท้องถ่ิน  คือการปกครองที่ประชาชนแต่งต้ังผู้แทนไปดําเนินการตามที่ประชาชนมอบหมาย 
เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของท้องถ่ิน 

ค. สภาตําบลเป็นส่วนราชการของรัฐในการพัฒนาท้องถ่ิน 
ง. การพัฒนาท้องถ่ินใช้ตัวแทนของรัฐบาลเป็นกลไกในการดําเนินการ 
ตอบ  ข. 
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แนวข้อสอบ  ชุดที่  6 
 

เงื่อนไขสัญลักษณ์ 
(P + Q)  <  R  <  (M + N)  =  S   

M  <  T  =  2U  >  W 

ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์ 
1. ข้อสรุปที่  1 N  <  S    ข้อสรุปที่  2  S + P  <  M + N 

ตอบ  ก. 
เปล่ียนเคร่ืองหมายสัญลักษณ์เป็น 
(P + Q)  ≥  R  ≥  (M + N)  =  S   

M  ≥  T  =  2U  >  W 
ข้อสรุปที่  1 N  <  S 

  แนวคิด จาก M + N = S 
    N  <  M + N = S 
   ดังนั้น N < S ตอบ  จริง 

ข้อสรุปที่  2 S + P  <  M + N 
  แนวคิด จาก S = M + N 
    S + P  >  S = M + N 
   ดังนั้น S + P > M + N ตอบ  จริง 
2. ข้อสรุปที่  1 P  >  R    ข้อสรุปที่  2  S  >  W + T   

ตอบ  ค. 
ข้อสรุปที่  1 P  >  R  

  แนวคิด จาก P + Q ≥ R 
    P  <  P + Q ≥ R 
   ดังนั้น เคร่ืองหมายขัดแย้ง  ตอบ  ไม่แน่ 

ข้อสรุปที่  2 S  >  W + T   
  แนวคิด จาก S = M + N 
    S = M + N  >  M  ≥  T 
    S > T 
   และ S = M + N  >  M  ≥  T  >  W 
    S > W 
   แล้ว 2S > W + T 
    S  <  2S > W + T 
   ดังนั้น เคร่ืองหมายขัดแย้ง  ตอบ  ไม่แน่ 

3. ข้อสรุปที่  1 2
W   >  T   ข้อสรุปที่  2  R + S  >  M + 2U 

ตอบ  ง. 

ข้อสรุปที่  1 2
W   >  T  เปลี่ยนเป็น  W  >  2T   

  แนวคิด จาก W < T 
    W < T  <  2T 
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   ดังนั้น W < 2T  ตอบ  เท็จ 
ข้อสรุปที่  2 R + S  >  M + 2U 

  แนวคิด เปรียบเทียบระหว่าง  R  กับ  M  และ  M  กับ  2U 
   จาก R ≥ M + N 
    R ≥ M + N  >  M 
    R > M 
   จาก S = M + N 
    S = M + N  >  M  ≥  2U 
    S > 2U 
   ดังนั้น R + S > M + 2U  ตอบ  จริง 
4. ข้อสรุปที่  1 M  <  Q   ข้อสรุปที่  2  3U  <  S  

ตอบ  ค. 
ข้อสรุปที่  1 M  <  Q 

  แนวคิด จาก M + N ≤ P + Q 
    M  <  M + N ≤ P + Q  >  Q 
   ดังนั้น เคร่ืองหมายขัดแย้ง  ตอบ  ไม่แน่ 

ข้อสรุปที่  2 3U  <  S  
  แนวคิด จาก 2U  ≤  M  <  M + N  =  S 
    3U  >  2U  <  S 
   ดังนั้น เคร่ืองหมายขัดแย้ง   ตอบ  ไม่แน่ 
5. ข้อสรุปที่  1 R + Q  >  S   ข้อสรุปที่  2  M  >  N + R   

ตอบ  ง. 
ข้อสรุปที่  1 R + Q  >  S 

  แนวคิด จาก R ≥ S 
    R + Q  >  R ≥ S 
   ดังนั้น R + Q > S  ตอบ  จริง 

ข้อสรุปที่  2 M  >  N + R  เปลี่ยนเป็น  M – N  >  R   
   แนวคิด จาก M + N ≤ R 
    M – N  <  M + N ≤ R 
   ดังนั้น M – N < R  ตอบ  เท็จ 

 

D
6   >  A

3   ≠  C
1   >  F

1    

2A  >  E  >  C
1   <  A

1   <  B
2      

ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์ 
6. ข้อสรุปที่  1 C  <  F    ข้อสรุปที่  2  A  <  F 

ตอบ  ก. 
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เปล่ียนเคร่ืองหมายสัญลักษณ์เป็น 

D
6   >  A

3   ≠  C
1   >  F

1    

2A  ≤  E  >  C
1   <  A

1   <  B
2      

ข้อสรุปที่  1 C  <  F 

  แนวคิด จาก  C
1  > F

1  

   คูณไขว้  F > C 
   ดังนั้น  C < F ตอบ  จริง 

ข้อสรุปที่  2 A  <  F 

  แนวคิด จาก  C
1  < A

1  

   คูณไขว้  A < C 
   และ  C < F 
   แล้ว  A  <  C  <  F 
      ดังนั้น  A < F ตอบ  จริง 
7. ข้อสรุปที่  1 A  >  C    ข้อสรุปที่  2  2C  <  B  

ตอบ  ข. 
ข้อสรุปที่  1 A  >  C  

  แนวคิด จาก C
1  < A

1  

   คูณไขว้ A < C 
   ดังนั้น A < C ตอบ  เท็จ 

ข้อสรุปที่  2 2C  <  B  

  แนวคิด จาก C
1  < A

1   <  B
2  

    C
1  < B

2  

   คูณไขว้ B < 2C 
   ดังนั้น             2C  >   B ตอบ  เท็จ 
8. ข้อสรุปที่  1 A  <  B    ข้อสรุปที่  2  E  <  D 

ตอบ  ง. 
ข้อสรุปที่  1 A  <  B   

  แนวคิด จาก  A
1  < B

2  

   คูณไขว้  2A > B 
     A  <  2A > B 
   ดังนั้น  เคร่ืองหมายขัดแย้ง ตอบ  ไม่แน ่

ข้อสรุปที่  2 E  <  D 
  แนวคิด จาก  E ≥ 2A 

   จาก    D
6  > A

3  
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   คูณไขว้  6A > 3D 
   หาร  3  ทั้ง  2  ข้าง 2A > D 
   แล้ว  E  ≥  2A > D 
   ดังนั้น  E > D ตอบ  เท็จ 
9. ข้อสรุปที่  1 D  =  B    ข้อสรุปที่  2  F  >  B 

ตอบ  ค. 
ข้อสรุปที่  1 D  =  B  

  แนวคิด จาก  D
6  > A

3  

   คูณไขว้  3D < 6A 
   หาร  3  ทั้ง  2  ข้าง D < 2A 

   จาก  A
1  < B

2  

   คูณไขว้  2A > B 
   แล้ว  D  <  2A > B 
   ดังนั้น  เคร่ืองหมายขัดแย้ง ตอบ  ไม่แน ่

ข้อสรุปที่  2 F  >  B 

  แนวคิด จาก  C
1  > F

1  

   คูณไขว้  F > C 

   จาก  C
1  < A

1   <  B
2  

     C
1  < B

2  

   คูณไขว้  2C > B 
   แล้ว  F  >  C < 2C  >  B 
   ดังนั้น เคร่ืองหมายขัดแย้ง ตอบ  ไม่แน ่
10. ข้อสรุปที่  1 E  >  A    ข้อสรุปที่  2  2A  >  D 

ตอบ  ก. 
ข้อสรุปที่  1 E  >  A   

  แนวคิด จาก  E ≥ 2A 
     E  ≥  2A > A 
   ดังนั้น  E > A ตอบ  จริง 

ข้อสรุปที่  2 2A  >  D 

  แนวคิด จาก  D
6  > A

3  

   คูณไขว้  6A > 3D 
   หาร  3  ทั้ง  2  ข้าง 2A > D ตอบ  จริง 
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เงื่อนไขภาษา 
 1. ในหมู่บ้านนานาชาติแห่งหนึ่ง  มีบ้านต้ังเรียงติดกันอยู่  5  หลัง 
 2. บ้านแต่ละหลังมีผู้อาศัยเป็นคนต่างเชื้อชาติกัน   มีสีบ้านต่างกัน  สูบบุหร่ีต่างกัน  ชอบเคร่ืองด่ืมต่างกัน  และ

ภรรยาของแต่ละคนมีอาชีพต่างกัน 
 3. ผู้อาศัยในบ้านแต่ละหลังโดยไม่เรียงลําดับกัน  คือ  ไทย  อเมริกัน  รัสเซีย  ญ่ีปุ่น  ฝร่ังเศส  และบ้านแต่ละหลัง

มีสีต่างๆ กัน  โดยไม่เรียงตามลําดับ  คือ  เขียว  ขาว  ฟ้า  เหลือง  และครีม 
 4. ชาวรัสเซียอาศัยอยู่ในบ้านสีครีม  ส่วนคนที่อยู่ในบ้านถัดไปทางขวามีภรรยาเป็นพยาบาล 
 5. ชาวญ่ีปุ่นอาศัยอยู่ในบ้านหลังแรกด้านซ้ายมือ  และบ้านที่อยู่ถัดไปเป็นบ้านสีฟ้า 
 6. คนที่สูบบุหร่ีสายฝนมีภรรยาเป็นเลขานุการ  ส่วนคนที่สูบบุหร่ีคูลอาศัยอยู่ในบ้านติดกับบ้านของคนที่ภรรยา

เป็นหมอ 
 7. คนที่สูบบุหร่ีดันฮิลไม่ดื่มน้ําส้มค้ัน  แต่บ้านติดกันทางซ้ายมือกลับชอบด่ืม 
 8. คนไทยมีภรรยาเป็นอาจารย์  ส่วนคนฝร่ังเศสชอบสูบบุหร่ีมาร์โบโล 
 9. คนในบ้านสีเขียวชอบด่ืมกาแฟ  ส่วนคนในบ้านสีเหลืองชอบสูบบุหร่ีคูล 
 10. บ้านสีเขียวต้ังอยู่ทางขวามือของบ้านสีขาว  ส่วนคนที่ดื่มนมอาศัยอยู่ในบ้านหลังกลาง 
 11. คนที่สูบบุหร่ีวินสตันอยู่บ้านขวามือของบ้านคนมีภรรยาเป็นพยาบาล 
 
11. ข้อสรุปที่  1     คนฝร่ังเศสอยู่บ้านหลังที่  4  จากซ้ายมือ 

ข้อสรุปที่  2     บ้านสีฟ้าเป็นของคนอเมริกัน 
ตอบ  ก.  (ข้อสรุปที่  1  ถูก ข้อสรุปที่  2  ถูก) 

12. ข้อสรุปที่  1     คนที่สูบบุหร่ีวินสตันชอบด่ืมน้ําส้ม 
ข้อสรุปที่  2     คนที่อยู่บ้านสีเขียวมีภรรยาเป็นพยาบาล 
ตอบ  ข.  (ข้อสรุปที่  1   ผิด ข้อสรุปที่  2  ผิด) 

13. ข้อสรุปที่  1     บ้านคนญ่ีปุ่นไม่ได้อยู่ติดกับบ้านคนไทย 
ข้อสรุปที่  2     คนที่มีภรรยาเป็นเลขานุการอยู่ในบ้านสีคราม 
ตอบ  ก.  (ข้อสรุปที่  1  ถูก ข้อสรุปที่  2  ถูก) 

14. ข้อสรุปที่  1     คนอเมริกันชอบด่ืมน้ําชา 
ข้อสรุปที่  2     ภรรยาของคนญ่ีปุ่นเป็นนักธุรกิจ 
ตอบ  ค.  (ข้อสรุปที่  1  สรุปไม่ได้ ข้อสรุปที่  2  สรุปไม่ได้) 

15. ข้อสรุปที่  1     คนฝร่ังเศสชอบด่ืมนม 
ข้อสรุปที่  2     คนที่สูบบุหร่ีดันฮิลอยู่บ้านติดกับคนที่สูบบุหร่ีมาร์โบโล 
ตอบ  ข.  (ข้อสรุปที่  1  ผิด ข้อสรุปที่  2  ผิด) 
แนวคิด 

 1. ดูตัวแปรที่เก่ียวข้องจะมี  ลําดับที่ของบ้าน,  สีบ้าน,  เชื้อชาติ,  ภรรยา,  บุหร่ีและเคร่ืองด่ืม  แล้วนํามาทําเป็น
ตาราง 

 2. ดูเงื่อนไขที่  5  ชาวญ่ีปุ่นอาศัยอยู่ในบ้านหลังแรกด้านซ้ายมือและบ้านที่อยู่ถัดไปเป็นบ้านสีฟ้า  และดูเงื่อนไข
ที่  10  คนที่ดื่มนมอาศัยอยู่ในบ้านหลังกลาง  เงื่อนไขแหล่งนี้คือคือกุญแจให้นําไปใส่ในตารางได้ดังนี้ 

 
ลําดับที ่ 1 2 3 4 5 
สีบ้าน  ฟ้า    

เชื้อชาติ ญ่ีปุ่น     
ภรรยา      

บุหร่ี      
เคร่ืองด่ืม   นม   
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 3. ดูเงื่อนไขที่  4  ชาวรัสเซียอาศัยอยู่ในบ้านสีครีม  ส่วนคนที่อยู่ในบ้านถัดไปทางขวามีภรรยาเป็นพยาบาลเม่ือดู
จากตารางข้างบนแล้วจะเห็นได้ว่าบ้านหลัง  1  เป็นของคนญ่ีปุ่น  และหลังที่  2  เป็นสีฟ้า  ดังนั้นชาวรัสเซีย
จะอยู่ในบ้านหลังใดหลังหนึ่งระหว่างหลังที่  3,  4  และ  5  แต่ถัดจากบ้านของชาวรัสเซียยังมีบ้านอ่ืนอยู่
ติดกันทางขวาอีก  ดังนั้น  ชาวรัสเซียจึงไม่อาจอยู่ในบ้านหลังที่  5  ได้  เพราะเป็นริมขวามือสุด  ดังนั้น  ชาว
รัสเซียจึงต้องอยู่ในบ้านหลังใดหลังหนึ่งระหว่างหลังที่  3  และ  4 

   นําเอาเงื่อนไขที่  10  บ้านสีเขียวต้ังอยู่ทางขวามือของบ้านสีขาว  มาพิจารณาประกอบจากตารางให้
พิจารณาดูว่าบ้านสีขาวและสีเขียวควรจะอยู่หลังใด 

   บ้านสีขาวอยู่หลังที่  1  ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะหลังที่  2  จะต้องเป็นสีเขียว  แต่ในตารางหลังที่  2  เป็น
สีฟ้า  และจะอยู่ในหลังที่  5  ก็ไม่ได้เช่นกัน  เพราะเป็นบ้านริมขวามือสุด  ดังนั้น  บ้านสีขาวจะต้องเป็นบ้าน
หลังใดหลังหนึ่ง  ระหว่างหลังที่  3  และ  4  และโดยต่อเนื่องกันบ้านสีเขียวจะต้องเป็นบ้านหลังที่  4  หรือ  
5  หลังใดหลังหนึ่งที่ติดกับบ้านสีขาว 

   เม่ือเป็นเช่นนี้จะเห็นได้ว่า  บ้านของชาวรัสเซียซ่ึงเป็นสีครีมต้องเป็นหลังใดหลังหนึ่ง  ระหว่างหลังที่  3  
และ  4  และบ้านสีขาวก็จะต้องเป็นหลังใดหลังหนึ่งระหว่างหลังที่  3  และ  4  เช่นกัน  จึงต้องพิจารณาว่า
บ้านหลังที่  3  ควรเป็นบ้านสีอะไร 

   ถ้าบ้านหลังที่  3  เป็นสีขาว  หลังที่  4  ต้องเป็นสีเขียว  ซ่ึงเป็นไปไม่ได้เพราะบ้านสีครีมของชาวรัสเซีย
ต้องอยู่ในระหว่างหลังที่  3  และ  4  เท่านั้น  ดังนั้น  บ้านหลังที่  3  จึงต้องเป็นบ้านสีครีมของชาวรัสเซีย  
และหลังที่  4  จึงจะเป็นสีขาว  และหลังที่  5  เป็นสีเขียว  และจากเงื่อนไขที่  3  บ้านหลังที่  1  จึงต้องเป็น
สีเหลือง 

ลําดับที ่ 1 2 3 4 5 
สีบ้าน เหลือง ฟ้า ครีม ขาว เขียว 

เชื้อชาติ ญ่ีปุ่น  รัสเซีย   
ภรรยา    พยาบาล  

บุหร่ี      
เคร่ืองด่ืม   นม   

 
 4. ดูเงื่อนไขที่  9  คนในบ้านสีเขียวชอบด่ืมกาแฟ  ส่วนคนในบ้านสีเหลืองชอบสูบบุหร่ีคูล  นําไปใส่ในตารางได้

ดังนี้ 
ลําดับที ่ 1 2 3 4 5 
สีบ้าน เหลือง ฟ้า ครีม ขาว เขียว 

เชื้อชาติ ญ่ีปุ่น  รัสเซีย   
ภรรยา    พยาบาล  

บุหร่ี คูล     
เคร่ืองด่ืม   นม  กาแฟ 

 
 5. ดูเงื่อนไขที่  11  คนที่สูบบุหร่ีวินสตันอยู่บ้านทางขวามือของบ้านคนมีภรรยาเป็นพยาบาล  จะได้ 

ลําดับที ่ 1 2 3 4 5 
สีบ้าน เหลือง ฟ้า ครีม ขาว เขียว 

เชื้อชาติ ญ่ีปุ่น  รัสเซีย   
ภรรยา    พยาบาล  

บุหร่ี คูล    วินสตัน 
เคร่ืองด่ืม   นม  กาแฟ 
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 6. ดูเงื่อนไขที่  6  คนที่สูบบุหร่ีสายฝนมีภรรยาเป็นเลขานุการ  ส่วนคนที่สูบบุหร่ีคูลอาศัยอยู่ในบ้านติดกับบ้าน
ของคนที่ภรรยาเป็นหมอ  เม่ือดูจากตารางแล้วบ้านที่มีภรรยาเป็นหมอ  คือบ้านหลังที่  2  ส่วนคนที่สูบบุหร่ี
สายฝนและมีภรรยาเป็นเลขานุการจะอยู่ในบ้านหลังที่  3  เพราะหลังที่  1   สูบบุหร่ีคูล  หลังที่  2  มีภรรยา
เป็นหมอ  หลังที่  4  ภรรยาเป็นพยาบาล  และหลังที่  5  สูบบุหร่ีวินสตันจึงเป็นหลังที่  3  ได้เพียงหลังเดียว 

ลําดับที ่ 1 2 3 4 5 
สีบ้าน เหลือง ฟ้า ครีม ขาว เขียว 

เชื้อชาติ ญ่ีปุ่น  รัสเซีย   
ภรรยา  หมอ เลขานุการ พยาบาล  

บุหร่ี คูล    วินสตัน 
เคร่ืองด่ืม   นม  กาแฟ 

 
 7. ดูจากเงื่อนไขที่  7  คนที่สูบบุหร่ีดันฮิลไม่ดื่มน้ําส้ม  แต่บ้านติดกันทางซ้ายมือกลับชอบด่ืม  ดูจากตารางคนที่

สูบบุหร่ีดันฮิลเป็นได้ระหว่างบ้านหลังที่  2  และ  4  เม่ือดูบ้านทางซ้ายมือจะพบว่าเป็นได้เฉพาะหลังที่  2  
เท่านั้น  เพราะถ้าเป็นหลังที่  4  ทางซ้ายมือควรเป็นหลังที่  3  แต่หลังที่  3  ชอบด่ืมนมจึงไม่ใช่ 

ลําดับที ่ 1 2 3 4 5 
สีบ้าน เหลือง ฟ้า ครีม ขาว เขียว 

เชื้อชาติ ญ่ีปุ่น  รัสเซีย   
ภรรยา  หมอ เลขานุการ พยาบาล  

บุหร่ี คูล ดันฮิล สายฝน วินสตัน  
เคร่ืองด่ืม น้ําส้ม นม  กาแฟ  

 
 8. ดูเงื่อนไขที่  8  คนไทยมีภรรยาเป็นอาจารย์  ส่วนคนฝร่ังเศสชอบสูบบุหร่ีมาร์โบโล  เม่ือดูจากตารางบ้านหลัง

ที่  เป็นคนไทยจะเป็นหลังที่  5  เพราะบ้านหลังที่  1  เป็นของคนญ่ีปุ่น  ส่วนหลังที่  2,  3,  4  ภรรยามี
อาชีพอ่ืนๆ  แล้ว  ส่วนบ้านของชาวฝร่ังเศสจะเป็นหลังที่  4  เพราะบ้านหลังอ่ืนๆ  สูบบุหร่ีต่างๆ  แล้ว 

ลําดับที ่ 1 2 3 4 5 
สีบ้าน เหลือง ฟ้า ครีม ขาว เขียว 

เชื้อชาติ ญ่ีปุ่น  รัสเซีย ฝร่ังเศส ไทย 
ภรรยา  หมอ เลขานุการ พยาบาล  

บุหร่ี คูล ดันฮิล สายฝน มาร์โบโล วินสตัน 
เคร่ืองด่ืม น้ําส้ม  นม  กาแฟ 

  
 9. จากเงื่อนไขที่  2  จะพบว่าบ้านของชาวอเมริกันจะเป็นหลังที่  2  เพราะเหลืออยู่เพียงหลังเดียว 

ลําดับที ่ 1 2 3 4 5 
สีบ้าน เหลือง ฟ้า ครีม ขาว เขียว 

เชื้อชาติ ญ่ีปุ่น อเมริกา รัสเซีย ฝร่ังเศส ไทย 
ภรรยา  หมอ เลขานุการ พยาบาล  

บุหร่ี คูล ดันฮิล สายฝน มาร์โบโล วินสตัน 
เคร่ืองด่ืม น้ําส้ม  นม  กาแฟ 

 

คณิตศาสตร์ทั่วไป 
16. ถ้า a3b2   =   200 แล้ว ab   =   ? 

ก.  10  ข.  20   ค.  30   ง.  40 
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ตอบ  ก. 
แนวคิด  ทดสอบโดยนําตัวเลือกมาแทนค่า  10  เกิดจาก  2 × 5 

    แทนค่าจากโจทย์  a3b2 = 200 
     2352 = 200 
     8 × 25 = 200 
    จะได้ a = 2 
     b = 5 
    ดังนั้น ab = 2 × 5 
      = 10 
17. ข้อใดต่อไปนี้มีค่าไม่เท่ากับ  192  

ก.  4 2   ข.  8 3   ค.  5 8   ง.  2 48  
ตอบ  ค. 
แนวคิด  ข้อ  ก. 4 12  = 1612×  

      = 192  
    ข้อ  ข. 8 3  = 643×  
      = 192  
    ข้อ  ค. 5 8  = 258×  
      = 200  
    ข้อ  ง. 2 48  = 448×  
      = 192  
18. ด้านหนึ่งของสี่เหลี่ยมจัตุรัส  สามารถที่จะปักเสาห่างกันต้นละ  2  เมตร  ได้  6  ต้น  อยากทราบว่า  ถ้าปักเสารอบ

สี่เหลี่ยมจัตุรัสจะต้องหาเสามาเพ่ิมอีกก่ีต้น 
ก.  12  ข.  14   ค.  16   ง.  18 
ตอบ  ข. 
แนวคิด จะเห็นได้มุมของสี่เหลี่ยมจะมีต้นเสามุมละ  1  ต้น  แต่ละด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีต้นเสา  4  ต้น  รวมรอบ

สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีต้นเสาทั้งสิ้น  20  ต้น  ดังนั้น  จะต้องหาเสามาเพ่ิมอีก  20 – 6  =  14  ต้น 
19. ค่าเฉลี่ยของตัวเลขชุดหนึ่ง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  11  แต่ถ้าเพ่ิมตัวเลข  31  เข้าไปในตัวเลขชุดนั้น  จะทําให้มีค่าเฉลี่ย

ใหม่  เป็น  13  อยากทราบว่า  ตัวเลขชุดนี้มีจํานวนก่ีตัว 
ก.  8  ข.  9   ค.  10   ง.  11 
ตอบ  ข. 
แนวคิด  ทดสอบโดยนําตัวเลขจากตัวเลือกมาแทนค่า 

    ค่าเฉลี่ย = ขจาํนวนตวัเล
วเลขผลรวมของตั

  

    ผลรวมของตัวเลข = 11 ×  9 
     = 99 
   ถ้าเพ่ิมตัวเลขเป็น  31  จะทําให้เลขชุดใหม่มีผลรวมตัวเลขเป็น  130  (99 + 31)  ค่าเฉลี่ยจะเป็น  13  

และจะมีจํานวนตัวเลขเป็น  10 

     13 = 30
130

 

     13 = 13 
   ดังนั้น  ตัวเลขชุดนี้มีจํานวน  9  ตัว 
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20. ชายคนหนึ่งออกเดินทางจากบ้านตรงไปทางทิศตะวันออก  ระยะทาง  3  กม.  แล้วเดินทางข้ึนไปทางเหนืออีก  4  
กม.  ขณะนี้เขาอยู่ห่างจากบ้านก่ีกิโลเมตร 
ก.  3  ข.  4   ค.  5   ง.  6 
ตอบ  ค. 
แนวคิด   

 
 
 
 
     X = 49+  
      = 25  
      = 5   กิโลเมตร 
   ดังนั้น  เขาอยู่ห่างจากบ้าน  5  กิโลเมตร 
21. ถนนสายหนึ่งยาว  480  เมตร  ถ้าปักเสาไฟจากจุดเร่ิมต้นไปตลอดถนนให้ห่างกัน  ต้นละ  10  เมตร  จะต้องใช้ต้น

เสาก่ีต้น 
ก.  48  ข.  50   ค.  51   ง.  49 
ตอบ  ง. 

แนวคิด   จํานวนต้นเสา  = 
◌่ละตน้ระยะห่างแต

งหมดระยะทางทั*
 + 1 

      = 10
480  + 1 

      = 48 + 1   ต้น 
      = 49   ต้น 
   ดังนั้น  ต้องใช้ต้นเสา  49  ต้น 
22. มีนกอยู่ปนกับแมวในบ้านหลังหนึ่ง  ถ้านับหัวของนกกับแมวรวมกันจะมี  30  หัว  แต่ถ้าจะนับขารวมกันจะมีอยู่  

80  ขา  จะมีแมวอยู่ก่ีตัว 
ก.  10  ข.  12   ค.  7   ง.  5 
ตอบ  ก. 
แนวคิด     X = นก 

     Y = แมว 
     X + Y = 30……….(1) 
     2X + 4Y = 80……….(2) 
  (1) × (2)  2X + 2Y = 60……….(3) 
  (2) – (3)  2Y = 20 
     Y = 10 
  ดังนั้น  แมวมีอยู่  10  ตัว 
23. นาย  ก.  มีเหรียญ  80  อัน  เป็นเหรียญเล็กอยู่  4  เท่าของเหรียญใหญ่  อยากทราบว่า  มีเหรียญใหญ่ก่ีอัน 

ก.  12  ข.  13   ค.  15   ง.  16 
ตอบ  ง. 
แนวคิด     X = เหรียญใหญ่ 

     4X + X = 80 
     5X = 80 

     X = 5
80   

4  กม. 
? 

3  กม. 
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     X = 16 
  ดังนั้น  เหรียญใหญ่มีอยู่  16  อัน 
24. นาย  ก.  ซ้ือสินค้ามาในราคา  160  บาท  และขายไปในราคา  180  บาท  อยากทราบว่า  ได้กําไรก่ีเปอร์เซ็นต์ 

ก.  11.5  ข.  12.5   ค.  13.5   ง.  14.5 
ตอบ  ข. 
แนวคิด  ซ้ือสินค้าราคา  160  บาท  กําไร  = 20 บาท 

   ถ้าซ้ือสินค้าราคา  100  บาท  กําไร = 160
10020×  บาท 

      = 160
200  บาท 

      = 12.5 บาท 
  ดังนั้น  ซ้ือสินค้ามาและขายไปได้กําไร  12.5% 
25. ถ้ามีคนงานอยู่  5  คน  สร้างสะพานได้ระยะทางหนึ่ง  โดยมีระยะทางเหลือที่จะสร้างต่ออีก  162  เมตร  และถ้า

คนงานอีก  73  คน  ได้สร้างสะพานนี้เพ่ิมเติมอีก  แต่เหลือระยะทาง  50  เมตร  จึงจะแล้วเสร็จโดยสมมติให้
คนงานได้ทํางานเท่าๆ  กันทุกคน  อยากทราบว่า  สะพานนี้ยาวทั้งหมดก่ีเมตร 
ก.  242  ข.  310   ค.  450   ง.  510 
ตอบ  ก. 
แนวคิด  คนงาน  7  คน  สร้างสะพาน  162 – 50 = 112 เมตร 

   ถ้าคนงาน  5  คน  สร้างสะพาน = 7
5112×  เมตร 

     = 80 เมตร 
   ดังนั้น  สะพานยาวทั้งหมด  80 + 162 = 242 เมตร 

 

การวิเคราะห์จากตาราง 
การจําหน่ายรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 

หน่วย  :  คัน 
เดือน โตโยต้า มาสด้า ฮอนด้า มิตซูบิช ิ อีซูซุ 

มกราคม 340 64 221 147 104 
กุมภาพันธ์ 570 125 315 102 96 
มีนาคม 112 16 118 61 57 
เมษายน 43 8 96 31 84 
พฤษภาคม 165 41 83 24 38 

26. ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม  ยอดจําหน่ายของโตโยต้ามีจํานวนมากกว่าอันดับที่  3  เป็นจํานวนก่ีคัน 
ก.  976  ข.  397   ค.  865   ง.  851 
ตอบ  ง. 
แนวคิด  ยอดจําหน่ายของรถย่ีห้อต่างๆ  ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 

    โตโยต้า = 340 + 570 + 112 + 43 + 165 = 1,230 คัน 
    มาสด้า = 64 + 125 + 16 + 8 + 41 = 254 คัน 
    ฮอนด้า = 221 + 315 + 118 + 96 + 83 = 833 คัน 
    มิตซูบิชิ = 147 + 102 + 61 + 31 + 24 = 365 คัน 
    อีซูซุ = 104 + 96 + 57 + 84 + 38 = 379 คัน 
  ดังนั้น ยอดจําหน่ายโตโยต้าในระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 
    มีจํานวนมากกว่าอันดับ  3 = 1,230 – 379 คัน 
     = 851 คัน 
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27. ยอดจําหน่ายรถยนต์ของเดือนกุมภาพันธ์มากกว่าเดือนพฤษภาคม  คิดเป็นร้อยละเท่าใด 
ก.  70  ข.  245   ค.  37   ง.  115 
ตอบ  ข. 
แนวคิด  ยอดจําหน่ายรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์ = 1,208 คัน 

   ยอดจําหน่ายรถยนต์เดือนพฤษภาคม = 351 คัน 

 ยอดจําหน่ายรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์มากกว่าเดือนพฤษภาคม = 351
100)351208,1( ×− % 

      = 351
700,85 % 

      = 244.16% 
28. รถยนต์ที่จําหน่ายมากเป็นอันดับ  2  มียอดจําหน่ายโดยเฉลี่ยประมาณก่ีคันต่อเดือน 

ก.  166  ข.  210   ค.  75   ง.  250 
ตอบ  ก. 
แนวคิด  ฮอนด้าเป็นรถยนต์ที่มียอดจําหน่ายเป็นอันดับ  2 = 833 คัน 

     จํานวนเดือน = 5 เดือน 

   ดังนั้น ฮอนด้ามียอดเฉลี่ย  = 5
833  คัน/เดือน 

      = 166.6 คัน/เดือน 
29. หากโดยเฉลี่ยแล้วโตโยต้าจําหน่ายราคาคันละ  750,000  บาท  อยากทราบว่า  มูลค่าการจําหน่ายเดือนพฤษภาคม

มากกว่าเดือนมีนาคมเป็นจํานวนก่ีล้านบาท 
ก.  40  ข.  45   ค.  50   ง.  55 
ตอบ  ก. 
แนวคิด  โตโยต้าจําหน่ายเดือนพฤษภาคม = 165 คัน 

   โตโยต้าจําหน่ายเดือนมีนาคม = 112 คัน 
   เฉลี่ยโตโยต้าจําหน่ายราคาคันละ = 750,000 บาท 
 ดังนั้น มูลค่าการจําหน่ายโตโยต้าเดือนพฤษภาคมมากกว่าเดือนมีนาคม  
     = (165 – 112) × 750,000  บาท 
     = 53 × 750,000  บาท 
     = 39,750,000  บาท 
30. จากตารางข้างต้นข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 

ก.  ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม  มูลค่าการจําหน่ายของโตโยต้ามากกว่าฮอนด้า 
ข.  ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม  จํานวนรถยนต์ทั้งหมดที่จําหน่ายได้มากกว่า  4,000  คัน 
ค.  ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม  การจําหน่ายรถยนต์โดยเฉลี่ยประมาณ  612  คันต่อเดือน 
ง.  หากเรียงลําดับที่จําหน่ายจากน้อยไปหามาก  คือ  โตโยต้า  ฮอนด้า  มิตซูบิชิ  อิซูซุและมาสด้า 
ตอบ  ค. 
แนวคิด   รถยนต์ทั้งหมด = 3,061 คัน 

         จํานวนเดือน = 5 เดือน 

  ดังนั้น  การจําหน่ายรถยนต์โดยเฉลี่ย = 5
061,3  คัน/เดือน 

     = 612.2 คัน/เดือน 
 

อนุกรม 
31. 1     3     5     7     10     13     13     17     21     .......... 

ก.  17  ข.  19   ค.  25   ง.  26 
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ตอบ  ข. 
แนวคิด  1 3 5 7 10        13         13          17         21..........19 

  ระยะห่างเว้น  2  ตัว   6                     6      6 
32. 5     20     60     120     120     .......... 

ก.  240  ข.  220   ค.  10   ง.  0 
ตอบ  ง. 
แนวคิด  5 20 60 120 120    ..........0 

        ×4       ×3       ×2        ×1         ×0 
33. 3     5     8     14     29     71     .......... 

ก.  123  ข.  145   ค.  162   ง.  194 
ตอบ  ง. 
แนวคิด  3 5 8 14  29    71..............194  

 ระยะห่าง       2       3        6       15        42         123 
 ระยะห่าง            1 3  9  27  81 
                   ×3       ×3       ×3        ×3 

34. 7
6      12

13      26
25      50

51      .......... 

ก.  102
101   ข.  102

76    ค.  100
101    ง.  100

76  

ตอบ  ก. 

แนวคิด  7
6  12

13  26
25  50

51   ..... 102
101  

  เศษ 6 + 7 = 13 (เศษของพจน์ถัดไป) 
  ดังนั้น 51 + 50  = 101 

  ส่วน 7
6    (ส่วนมากกว่าเศษอยู่  1) 

   12
13     (ส่วนน้อยกว่าเศษอยู่  1) 

  ดังนั้น 102
101    (ส่วนมากกว่าเศษอยู่  1) 

35. 3X     2XY     3
Y2      X3

1      XY2
1      .......... 

ก.  Y
X   ข.  Y2

3    ค.  Y3
X    ง.  XY6

1  

ตอบ  ข. 

แนวคิด  3X 2XY 3
Y2  X3

1  XY2
1   ….. Y2

3   

  จาก 3X เป็น X3
1  (กลับเศษเป็นส่วน  กลับส่วนเป็นเศษ) 

   2XY เป็น XY2
1  (กลับเศษเป็นส่วน  กลับส่วนเป็นเศษ) 

  ดังนั้น 3
Y2  เป็น Y2

3  (กลับเศษเป็นส่วน  กลับส่วนเป็นเศษ) 
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36. 4     -5     11     -14     22     .......... 
ก.  -23  ข.  -25   ค.  -27   ง.  -29 
ตอบ  ก. 
แนวคิด  4 -5 11 -14  22 ...-27 

 ระยะห่าง       1        6         3          8          5 
 ระยะห่างเว้นตัว         2           2 
37. 46     2     23     75     3     25     108     4     27     .......... 

ก.  200  ข.  145   ค.  5   ง.  21 
ตอบ  ข. 
แนวคิด 46         2         23         75         3         25         108         4         27        ...145 

 ระยะห่างเว้น  2  ตัว      29                    33                          37 
                  4                             4 
38. 6     1     3     18     9     1     5     45     12     1     7     84     15     1     9     .......... 

ก.  11  ข.  18   ค.  135   ง.  7,561 
ตอบ  ค. 
แนวคิด 6     1     3     18     9     1     5     45     12     1     7     84     15     1     9     ...135 

 ระยะห่างเว้น  3  ตัว             27                     39                  51 
                              12              12 
39. 45     18     65     28     90     43     120     .......... 

ก.  63  ข.  86   ค.  130   ง.  155 
ตอบ  ก. 
แนวคิด 45 18 65 28 90 43 120 ...63 

 ระยะห่างเว้นตัว            10  15   20 
      5   5 
40. 17,865      51,786      65,178      .......... 

ก.  68,517  ข.  76,518  ค.  78,651  ง.  86,517 
ตอบ  ง. 
แนวคิด  นําตัวเลขสุดท้ายของพจน์ไปข้ึนต้นในพจน์ต่อไปแล้วเรียงตัวเลข 

    จาก 17865 เป็น 517865 
    ดังนั้น 65178 เป็น 86517 

 
บทความยาว 

  ทางการของสหภาพโซเวียตได้สั่งห้ามจับปลาสเตอร์เจียนเพ่ือการพาณิชย์ในทะเลชอฟแล้ว  ปลาสเตอร์เจียน
เป็นปลาที่ให้ไข่ปลาคาเวียซ่ึงมีราคากิโลกรัมละหลายหม่ืนบาท  และเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญของประเทศ  ทะเลชอฟติด
กับทะเลดําซ่ึงมีช่องแคบค่ัน  น้ําในทะเลทั้งสองไหลมารวมกันที่ช่องแคบเคิร์ช  แม่น้ําที่สําคัญที่ไหลลงสู่ทะเลชอฟ  ได้แก่  
แม่น้ําดอนและแม่น้ําคูบาน 
  ทะเลชอฟ  เป็นแหล่งอาศัยที่สําคัญของปลาสเตอร์เจียน  ซ่ึงแต่ก่อนเคยมีการจับได้ถึงปีละ  90,000  ตัน  แต่
ขณะนี้จับได้เพียงปีละ  5,700  ตัน  ทั้งนี้  เนื่องจากการนําน้ําจากแม่น้ําดอนและแม่น้ําคูบานไปใช้เพ่ือการเกษตรทําให้
ระดับน้ําในแม่น้ําชอฟลดลง  น้ําเค็มในทะเลดําไหลเข้ามาให้น้ําในทะเลชอฟเค็มข้ึน  และที่มาพร้อมกับน้ําเค็มคือ  
แมงกะพรุนซ่ึงกินแพลงตันเป็นอาหาร  และแพลงตันเป็นอาหารของปลาเล็กๆ  ซ่ึงเป็นอาหารของปลาสเตอร์เจียนด้วย  
ดังนั้น  จํานวนปลาสเตอร์เจียนจึงมีจํานวนลดลง 
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41. สาเหตุของปลาสเตอร์เจียนมีจํานวนลดลงเนื่องจากสาเหตุใด 
ก.  ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมในทะเลชอฟ 
ข.  มีการจับเพ่ือการพาณิชย์มากข้ึน 
ค.  รัฐบาลประกาศสงวนพันธ์ุปลาไว้เพ่ืออนาคต 
ง.  จํานวนอาหารของปลาสเตอร์เจียนมีจํานวนน้อยลง 
ตอบ  ง.  แนวคิด จากย่อหน้าที่  2  แมงกะพรุนกินแพลงตันเป็นอาหาร  และแพลงตันเป็นอาหารของปลาเล็ก 
ซ่ึงเป็นอาหารของปลาสเตอร์เจียน 

42. คําสั่งห้ามจับปลาสเตอร์เจียนน่าจะมีผลกระทบที่สําคัญที่สุดในเร่ืองใด 
ก.  การรักษาพันธ์ุปลาจะเกิดผลมากย่ิงข้ึน ข.  การสูญเสียเงินตราต่างประเทศจํานวนมาก 
ค.  การทําการเกษตรที่อาศัยน้ําจืด  ง.  การรักษาสิ่งแวดล้อมจะได้ผลมากย่ิงข้ึน 
ตอบ  ข.  แนวคิด จากย่อหน้าที่  1  ทางการโซเวียตห้ามจับปลาสเตอร์เจียน  โดยปลาสเตอร์เจียนเป็นสินค้า
ส่งออกที่สําคัญของประเทศ  ดังนั้น  เม่ือสั่งห้ามจับปลาจึงทําให้สูญเสียเงินตราต่างประเทศ 

43. สาระสําคัญของย่อหน้าที่  2  คือ 
ก.  ปริมาณการจับปลาสเตอร์เจียน  ข.  สาเหตุของการลดลงของปลาสเตอร์เจียน 
ค.  ศัตรูที่ทําลายปลาสเตอร์เจียน  ง.  ปลาสเตอร์เจียนเป็นปลาเพ่ือการพาณิชย์ 
ตอบ  ข.  แนวคิด ความสําคัญจะอยู่ในไม้บรรทัดสุดท้าย  ของย่อหน้าที่  2  คือ  ดังนั้น  จํานวนปลาสเตอร์เจียนจึง
มีน้อย 
 

  ในขณะที่เรือแล่นฝ่าคลื่นลมแรงอยู่นั้น  ได้มองเห็นลูกคลื่นว่ิงมากระทบหัวเรือเข้าแล้วก็แตกกระจายไม่นาน  
คลื่นลูกอ่ืนก็มากระทบหัวเรืออีกแล้วก็แตกกระจายไปเช่นเดิมเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดทั้งวัน  จึงเกิดความคิดข้ึนมาว่า  “เรือที่
นายช่างต่อมาดีอย่างแข็งแรง  เม่ือถูกคลื่นกระทบแล้วไม่เกิดความเสียหายฉันใด  จิตของบุคคลเม่ือฝึกฝนให้ดีแล้วฉันใด  
คลื่นกิเลสกระทบเข้าย่อมไม่หว่ันไหวฉันนั้น” 
44. ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใด 

ก.  จิตที่ไม่สงบ    ข.  คลื่นของกิเลส  
ค.  จิตที่ไม่หว่ันไหว    ง.  การฝึกจิต 
ตอบ  ง.  แนวคิด จิตของบุคคลเม่ือฝึกฝนให้ดีแล้วฉันใด  คลื่นกิเลสกระทบเข้าย่อมไม่หว่ันไหวฉันนั้น 

45. ข้อความนี้มีลักษณะการเขียนอย่างไร 
ก.  สาธก     ข.  อุปมา  
ค.  บรรยาย     ง.  พรรณนา 
ตอบ  ข.  แนวคิด เพราะเป็นข้อความในการเปรียบเทียบ  สังเกตจะมีข้อความว่า  คําว่าฉันใด  ฉันนั้น  เป็นต้น 
 

  แม้สังคมจะพัฒนาข้ึนมาจากเห็นได้ชัด  สถานภาพของผู้หญิงก็ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้ดีข้ึนดังที่หลง
เข้าใจกัน  ตรงกันข้ามกลับตกตํ่าลงอย่างมาก  โดยเฉพาะบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมผู้หญิงชนบทจํานวนมากถูกชัก
จูงให้ละทิ้งงานกสิกรรมและงานหัตถกรรม  มาเป็นกรรมกรรับจ้างที่ไร้ฝีมือและเป็นหญิงบริการตามสถานเริงรมย์  ไม่ว่า
จะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกันก่ีคร้ัง  สิทธิของผู้หญิงก็ยังไม่ถูกยกระดับให้เท่าเทียมผู้ชาย  ถึงเวลาแล้วที่ผู้หญิงควร
ตระหนักถึงคุณค่าของตนและทําให้เป็นคนใฝ่รู้  มีความเชื่อม่ันในตนเอง  พ่ึงตนเองได้  มีคุณธรรม  และมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาทางสังคม  และสิ่งสําคัญที่สุดเราจะต้องทําให้สังคมนี้ปราศจากอคติทางเพศ  เช่น  การกีดกันผู้หญิงจากหน้าที่
บางอย่างและการกดข่ีข่มเหงผู้หญิงเสียก่อน 
46. ข้อเขียนข้างต้นควรต้ังชื่ออย่างไร 

ก.  การเปลี่ยนแปลงอาชีพของผู้หญิง  ข.  สถานภาพของผู้หญิงดีข้ึนจริงหรือ 
ค.  ความตกตํ่าของสถานภาพของหญิง  ง.  การแก้ภาพพจน์ของผู้หญิง 
ตอบ  ข.  แนวคิด แม้สังคมจะพัฒนาดีข้ึน  แต่สถานภาพของผู้หญิงยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง 
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47. จากข้อเขียนข้างต้น  ข้อความใดเป็นความคิดของผู้เขียน 
ก.  แม้สังคมจะพัฒนามากจนเห็นได้ชัดสถานภาพของผู้หญิงก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง 
ข.  ไม่ว่าจะปรับปรุงกฎหมายก่ีคร้ังสิทธิของผู้หญิงก็ยังไม่ถูกยกระดับให้เท่าเทียมชาย 
ค.  ถึงเวลาแล้วที่ผู้หญิงควรตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและเป็นคนใฝ่รู้  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
ง.  สิ่งสําคัญที่สุด  เราจะต้องทําให้สังคมปราศจากอคติทางเพศ 
ตอบ  ค.  แนวคิด ในบรรทัดที่  4  ถึงเวลาแล้ว........ 
 

  ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการการเมือง  และข้าราชการประจํา  เป็นเร่ืองที่ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย
จากบุคคลอาชีพต่างๆ  ทั้งนักการเมือง  นักบริหาร  นักวิชาการ  ตลอดจนประชาชนทั่วไป  หลายคนได้วิพากษ์วิจารณ์
และแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองดังกล่าวนี้ไปในแง่ต่างๆ  ทั้งในด้านนิเสธและนิมาน  การสร้างสรรค์และการทําลาย  ดังที่
เคยมีอยู่เสมอ 
  หากจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ดังกล่าว  อาจกล่าวได้ว่าเป็นปัญหาก็ว่าได้  เพราะหลังจากได้พินิจโดยใช้
วิจารณญาณหลายแง่หลายมุมแล้ว  จะเห็นว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองที่ละเอียดอ่อน  และมีความหลากหลายใน
องค์ประกอบ  ยากที่จะใช้ช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงสั้นๆ  สรุปเร่ืองนี้ลงได้ก็เลยเป็นปัญหาไปโดยอัตโนมัติ  และเป็น
ปัญหาเร้ือรังมาร่วมศตวรรษของการเมืองและราชการไทย  ต้ังแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน 
  ในที่นี้  จึงใคร่พิจารณาปัญหาดังกล่าวออกเป็น  2  ประการใหญ่ๆ  ที่คิดว่ามีความสําคัญและมีผลกระทบ
โดยตรงต่อระบบโดยส่วนรวม  คือปัญหาในด้านขอบเขตอํานาจหน้าที่และปัญหาในด้านการกําหนดนโยบาย  และการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ 
  ประการแรก  ในด้านขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของข้าราชการการเมือง  และข้าราชการประจํานั้นจะเห็นว่า
ตามกฎหมายหรือตลอดจนการถือปฏิบัติ  ยังไม่ได้มีการแบ่งแยกขอบเขตและอํานาจหน้าที่แน่นอน  หลายคร้ังที่มีการ
ซํ้าซ้อนหรือก้าวก่ายหน้าที่การงานกัน  โดยเฉพาะการดําเนินงานในระดับบริหารระดับสูงขององค์กร  ทําให้สูญเสีย
ทรัพยากรและดุลยภาพของการบริหาร  ซ่ึงนับเป็นผลเสียที่ต้องตระหนักประการหนึ่งซ่ึงอาจกลายเป็นชนวนที่ทําลาย
ดุลอํานาจและเสถียรภาพขององค์กรได้ 
  ประการที่สอง  ในด้านการกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติ  หากจะพิจารณาถึงบทบาทของ
ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจําในทางรัฐศาสตร์แล้ว  จะพบว่าข้าราชการการเมืองก็คือกลไกของรัฐอันหนึ่งซ่ึง
เป็นผู้กําหนดเป้าหมายและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ  ส่วนข้าราชการประจําเป็นผู้รับนโยบาย
ของรัฐบาลไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการ  แต่ในทางปฏิบัติมักจะพบว่า 
  (1) นโยบายมีมาก 
  (2) นโยบายจํานวนมากขาดความต่อเนื่อง  เม่ือเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ก็เปลี่ยนนโยบายใหม่  โดยยึดแนวคิดของ
กลุ่มตนเป็นอนุรักษ์  ไม่ค่อยตระหนักถึงความสําคัญของการต่อเนื่องของนโยบายเก่าเท่าใดนัก  ฉะนั้น  เม่ือได้มองถึง
ภาพรวมของการบริหาร  ในความสัมพันธ์อันไม่ค่อยจะสอดคล้องกันของข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจําแล้ว  
ปัญหาต่างๆ  หากปล่อยไว้นับวันก็กลายเป็นดินพอกหางหมูหรือทับถมมากข้ึนเป็นทวี  จึงควรหาแนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  จึงจะได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  สําหรับแนวทางแก้ไข  อาจกระทําได้ดังนี้  คือ 
    1) ควรให้มีการพบปะระหว่างข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจําในโอกาสที่เหมาะสมเพ่ือให้มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นในเชิงแลกเปลี่ยนหรือเร่ืองทั่วๆ ไป  อันจะทําให้เกิดความเข้าใจในบทบาท  ภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
อย่างถูกต้อง  ตลอดจนได้ทราบปัญหาของแต่ละฝ่ายด้วย 
  เข้ามารับตําแหน่ง  เพ่ือให้ข้าราชการการเมืองได้ทราบถึงขอบเขตอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  และนโยบาย
เดิมของการบริหารงานในตําแหน่งนั้นๆ  การปฐมนิเทศนั้น  ควรให้สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี  สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  และสํานักงาน  ก.พ.  เป็นผู้ร่วมดําเนินการ 
  2) ควรมีการปฐมนิเทศข้าราชการการเมืองทุกคร้ัง  เม่ือมีการแต่งต้ังเข้ามารับตําแหน่งหรือย้าย 
  3) การกําหนดนโยบายทุกคร้ัง  ควรกระทําร่วมกันระหว่างข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจํา  เพ่ือให้
ทุกฝ่ายได้รับรู้แนวทางปฏิบัติร่วมกัน  การกําหนดนโยบายทุกคร้ังต้องบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 
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  4) เม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาล  ไม่ควรเปลี่ยนนโยบายทั้งหมด  หากมีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยน  ควรเปลี่ยน ใน
บางส่วนที่จําเป็นเท่านั้น  โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่ได้ผลดีในนโยบายเดิมเป็นสําคัญ       การกําหนด
นโยบายข้ึนใหม่ควรดูถึงความต่อเนื่องในการนําไปปฏิบัติ  โดยเปรียบเทียบกับนโยบายเดิมในทุกแง่ทุกมุมเพ่ือจะได้
นโยบายที่เหมาะสมที่สุดในการนําไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย 
  นอกจากนั้น  ควรจะต้องกําหนดแผนงานและการติดตามผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจน  โดยให้ข้าราชการให้
สํานึกที่ถูกต้องในความรับผิดชอบของตน  กล่าวคือข้าราชการประจําควรเน้นความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย  ส่วนข้าราชการการเมืองควรเป็นเร่ืองการติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการประจําและให้การสนับสนุนใน
เร่ืองทรัพยากรในการปฏิบัติงานและการบริหารตามโอกาสและความจําเป็น 
  หากสามารถดําเนินการตามแนวทางที่ได้เสนอไว้  เชื่อแน่ว่าข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจําจะต้องมี
ความสัมพันธ์ในแง่ดี  ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงการบริหารงาน  การกํากับและการปฏิบัติตามนโยบาย  การ
ปรึกษาหารือร่วมต่างๆ  อันจะก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ต่อสังคมและต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม  
 
48. ปัญหาที่สําคัญที่สุดของความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจํา  คือ 

ก.  การไม่ชํานาญงานในตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง 
ข.  การขาดดุลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย 
ค.  การเล่นพรรคเล่นพวกของแต่ละฝ่าย  โดยไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
ง.  การก้าวก่ายอํานาจหน้าที่และการซํ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน 
ตอบ  ง.  แนวคิด ย่อหน้าที่  4  อํานาจหน้าที่ของข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจํา  ยังไม่มีการ
แบ่งแยกขอบเขตและอํานาจหน้าที่แน่นอน 

49. เหตุใดจึงต้องมีการปฐมนิเทศข้าราชการการเมือง 
ก.  เพ่ือเป็นไปตามธรรมเนียมของข้าราชการทั่วไป  และเป็นการบํารุงขวัญ 
ข.  เพ่ือให้มีโอกาสได้รู้จักและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา 
ค.  เพ่ือให้รู้จักบทบาท  ขอบเขต  และอํานาจหน้าที่  รวมทั้งนโยบายเดิมของหน่วยงาน 
ง.  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจําให้ดียิ่งข้ึน 
ตอบ  ค.  แนวคิด แนวทางแก้ไข  อาจกระทําได้ดังนี้  คือ  ข้อ  2 ........ 

50. เม่ือข้าราชการการเมืองมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนนโยบาย  ควรปฏิบัติอย่างไร 
ก. เปลี่ยนนโยบายได้ตามความต้องการแต่ต้องควบคุมการนําไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ข. ดูผลการดําเนินงานตามนโยบายเดิมแล้วเปลี่ยนนโยบายส่วนที่ไม่กระทบกระเทือนต่อผลดีจากการปฏิบัติตาม 
     นโยบายเดิม 
ค. ต้องดูความเห็นสนับสนุนของนักการเมืองร่วมรัฐบาลเป็นสําคัญ 
ง. คํานึงถึงค่าครองชีพและความเป็นอยู่ทั่วไปของประชาชน 
ตอบ  ข.  แนวคิด แนวทางแก้ไข  อาจกระทําได้ดังนี้  คือ  ข้อ  4 ........   

51. ผู้เขียนบทความนี้  ควรมีอาชีพใด 
ก.  ผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหาร   ข.  นักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ 
ค.  ที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีทางด้านการศึกษาแห่งชาติ ง.  นักธุรกิจผู้นิยมสร้างสาธารณสมบัติ 
ตอบ  ข.  แนวคิด กล่าวถึงข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจํา  น่าที่จะเป็นนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ 
 

  ผู้บริหารบางคนเคยชินกับการใช้นโยบายลดค่าแรง  โดยอ้างว่าได้ให้สวัสดิการแก่คนงานในอัตราที่สูงเพียงพอ  
แต่ผู้บริหารอาจลืมไปว่าสวัสดิการที่ให้นั้นเป็นผลประโยชน์ทางอ้อมที่ตกแก่คนงาน  ซ่ึงอาจจะไม่ก่อให้เกิดผลทางจิตวิทยา
จนเกิดแรงจูงใจให้คนงานในการทํางาน  ทั้งนี้  อาจจะเป็นเพราะคนงานไม่ได้ตีค่าของสวัสดิการเข้าเป็นค่าจ้างแรงงาน
ด้วย  คนงานจึงมองเห็นแต่ผลตอบแทนที่ได้รับเป็นตัวเงินเท่านั้น 
  ในข้อเท็จจริงนั้น  ผู้บริหารกิจการอาจจะหันมาใช้นโยบายเพ่ิมค่าแรง  และอุดหนุนให้สวัสดิการ    แต่เพียง
บางส่วน  เพราะหากกิจการจ่ายค่าแรงในอัตราสูงกว่ากิจการอ่ืนๆ  ในอุตสาหกรรมเดียวกัน  แต่เพียงไม่มากก็อาจจะจูงใจ
ให้คนงานอยู่กับกิจการได้นานข้ึน  
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52. ข้อความนี้เป็นข้อเขียนลักษณะใด 
ก.  แสดงทรรศนะ    ข.  วิเคราะห์ปัญหา 
ค.  อธิบาย     ง.  เสนอข้อเท็จจริง 
ตอบ  ก.  แนวคิด ย่อหน้าที่  1  มีคําว่า  อาจจะ  จึงเป็นการแสดงทรรศนะ 

53. จากข้อความนี้สรุปได้ว่า  “สวัสดิการ”  ไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทํางานเพราะเหตุใด 
ก.  คนงานพอใจการเพ่ิมค่าแรงมากกว่า 
ข.  คนงานได้รับสวัสดิการเพียงพออยู่แล้ว 
ค.  คนงานคิดว่าสวัสดิการเป็นบริการที่ได้มาฟรีๆ 
ง.  คนงานไม่รู้สึกว่าสวัสดิการเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างแรงงาน 
ตอบ  ง.  แนวคิด ย่อหน้าที่  1  ทั้งนี้  อาจจะเป็นเพราะคนงานไม่ได้ตีค่าของสวัสดิการข้ึนเป็นค่าแรงงานด้วย 
 

  แหล่งข่าวจากวงการอาหารแช่แข็งเปิดเผยว่า  ขณะนี้ราคาส่งออกกุ้งกุลาดําแช่แข็งของไทยเร่ิมขยับสูงข้ึนจาก
เดิมที่ตกลงเหลือเพียงกิโลกรัมละ  13  เหรียญสหรัฐฯ  (30  ตัวต่อกิโลกรัม  หรือขนาด  16-20  ตัวต่อปอนด์)  เป็น
กิโลกรัมละ  14-15  เหรียญสหรัฐฯ  ทั้งนี้  เนื่องจากปัจจุบันประเทศผู้นําเข้ารายใหญ่ได้แก่  สหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุ่น  เร่ิมให้
ความสนใจและวางใจคุณภาพกุ้งของไทยมากข้ึน 
  ในเดือนที่ผ่านมาอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ได้ทุ่มตลาดกุ้งกุลาดําเข้าไปยังญ่ีปุ่นมาก  แต่ในระยะนี้ผลผลิตของทั้ง
สองประเทศเร่ิมลดน้อยลง  ดังนั้น  ในช่วงนี้จึงเป็นโอกาสของผู้ส่งออกกุ้งไทยที่จะเข้าครองตลาดด้วยการปรับปรุง
คุณภาพให้ดีกว่าที่ผ่านมา  ประเทศไทยก็อาจจะเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่แทนอินโดนีเซีย 
  แหล่งข่าวกล่าวต่อไปว่าในปี  2528  เป็นต้นมาไทยสามารถส่งออกกุ้งแช่แข็งไปจําหน่ายยังประเทศญ่ีปุ่นเป็น
อันดับ  7  และไต่ข้ึนมาอยู่ในอันดับ  2  เม่ือปีที่ผ่านมา  ส่วนในตลาดสหรัฐฯ  เดิม  ประเทศจีน  อินเดีย  และฟิลิปปินส์  
รวมทั้งประเทศอ่ืนๆ  ครองตลาดอยู่ซ่ึงประเทศไทยอยู่อันดับที่  7  ของผู้ส่งออกไปยังตลาดดังกล่าว  แต่เม่ือปีที่ผ่านมา  
ประเทศไทยได้เลื่อนจากอันดับ  7  ข้ึนมาเป็นอันดับ  4  แล้ว  ดังนั้น  ในปีนี้หากประเทศไทยไม่ประสบปัญหาการทุ่ม
ตลาดของประเทศคู่แข่งแล้วเราจะสามารถไต่อันดับสูงข้ึนกว่านี้แน่นอน 
54. ข้อเขียนนี้มีลักษณะตามข้อใด 

ก.  วิเคราะห์ปัญหา    ข.  อธิบายกรรมวิธี 
ค.  ส่งเสริมความคิด    ง.  เสนอข้อเท็จจริง 
ตอบ  ง.  แนวคิด เพราะข้อความนั้นได้มาจากแหล่งข่าว  ซ่ึงเป็นข้อเท็จจริง 

55. ข้อเขียนข้างต้นข้อใดใช้ภาษาทรรศนะ 
ก.  ระยะนี้ผลผลิตของทั้งสองประเทศเร่ิมลดน้อยลง 
ข.  ราคาส่งออกกุ้งกุลาดําแช่แข็งของไทยเร่ิมขยับสูงข้ึน 
ค.  ประเทศไทยก็อาจจะเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่แทนประเทศอินโดนีเซีย 
ง.  ประเทศจีน  อินเดีย  และฟิลิปปินส์  รวมทั้งประเทศอ่ืนๆ  ครองตลาดอยู่ 
ตอบ  ค.  แนวคิด ย่อหน้าที่  3  เนื่องจากภาษาทรรศนะนั้นจะมีคําว่าอาจจะประกอบกับย่อหน้าที่  3  นั้น  
ประเทศไทยได้ส่งออกกุ้งแช่แข็งได้ดีข้ึน 

 
บทความส้ัน 

56. “พินัยกรรม  คือ  คําสั่งแสดงความต้ังใจคร้ังสุดท้ายที่จะยกทรัพย์สินหรือวางข้อกําหนดใดๆ  เก่ียวกับทรัพย์สินของ
ตน  ซ่ึงมีผลบังคับได้ตามกฎหมายเม่ือตนตายแล้ว”  สาระสําคัญของข้อความข้างต้นคือ 
ก.  พินัยกรรม  คือเอกสารแสดงเจตนาในเร่ืองทรัพย์สินซ่ึงถูกต้องตามกฎหมาย 
ข.  พินัยกรรม  คือบรรดาทรัพย์สินทั้งปวงที่ผู้ตายได้มอบไว้แก่ผู้รับตามที่กําหนด 
ค.  พินัยกรรม  คือเอกสารแสดงสิทธิและหน้าที่ของผู้รับทรัพย์สินของผู้ตายตามที่ได้ระบุไว้ 
ง.  พินัยกรรม  คือมรดกที่ผู้ตายได้มอบไว้ให้แก่ผู้รับตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทุกประการ 
ตอบ  ก.  แนวคิด ข้อความเน้นเร่ืองการแสดงเจตนาและมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย 
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57. “คอมพิวเตอร์หรือสมองกล   เป็นเคร่ืองมือที่มนุษย์สร้างข้ึน  มีความสามารถเหมือนสมองมนุษย์  มีประสิทธิภาพ 
ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ  ได้ดีและมากกว่า  แต่มนุษย์ก็ยังเป็นผู้ควบคุมและสั่งการให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทํางาน  
ถ้ามนุษย์ไม่มีคุณภาพแล้วคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีประสิทธิภาพเช่นกัน”  สาระสําคัญของข้อความข้างต้นคือ 
ก.  คอมพิวเตอร์  เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึนแต่เก่งกว่ามนุษย์ 
ข.  คอมพิวเตอร์ไม่สามารถคิดและทํางานเองได้ต้องอาศัยมนุษย์ 
ค.  คอมพิวเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพ  ถ้าผู้ควบคุมไม่มีประสิทธิภาพ 
ง.  คอมพิวเตอร์เป็นแค่เคร่ืองมือช่วยในการทํางานของมนุษย์ 
ตอบ  ค.  แนวคิด ใจความสําคัญ  คือ  ถ้ามนุษย์ไม่มีคุณภาพแล้วคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีประสิทธิภาพ 

58. “วัดกับคนไทยมีความเก่ียวพันต่อเนื่องกันอย่างลึกซ้ึงตลอดมา  ในสมัยก่อนวัดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจําวัน
เป็นโรงเรียนอบรมสั่งสอนเด็ก  เป็นศาลไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งของผู้ใหญ่  เป็นที่ประกอบพิธีทุกอย่างต้ังแต่เกิด
จนกระทั่งตาย  แม้ในปัจจุบันวัดจะลดความสําคัญลงไปบ้างเพราะมีความเจริญทางเทคโนโลยีและสถาบันอ่ืนๆ  เช่น  
สถาบันโรงเรียนเข้ามาแย่งความสําคัญไป  แต่วัดก็ยังมีความสําคัญต่อคนไทยเสมอมา”  สาระสําคัญของข้อความ
ข้างต้นคือ 
ก.  ในปัจจุบันวัดลดความสําคัญลงไปมาก 
ข.  ในสมัยก่อนวัดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจําวัน 
ค.  วัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีทุกอย่างต้ังแต่เกิดจนกระทั่งตาย 
ง.  วัดกับคนไทยมีความเก่ียวพันต่อกันอย่างลึกซ้ึงตลอดมา 
ตอบ  ง.  แนวคิด วัดกับคนไทยเก่ียวพันต่อเนื่องตลอดมา  ประกอบกับท้ายประโยค  แต่วัดก็ยังมีความสําคัญ
ต่อคนไทยเสมอมา 

59. “งานอดิเรก  คืองานที่ไม่ใช่งานอาชีพโดยตรง  แต่เป็นงานที่ตนชอบทําเป็นพิเศษ  เช่น  นักการเมืองที่ชอบเล่น
ดนตรี  ย่อมพอใจคนสนทนาทางดนตรีมากกว่าทางการเมือง  ครูที่ชอบการเมืองย่อมเอาใจใส่การเมืองมากกว่า
การศึกษา  รัฐบุรุษที่ชอบเล่นของเก่าย่อมพอใจพบผู้สนใจทางของเก่ามากกว่าการปกครอง  รวมความว่าตามปกติ
เราพอใจสนทนาตอบคําถามเร่ืองอดิเรกมากกว่างานที่ทําอยู่จริง”  สาระสําคัญของข้อความข้างต้นคือ 
ก.  ครูชอบการเมืองย่อมสนใจการเมืองมากกว่าการศึกษา 
ข.  รัฐบุรุษพอใจสนทนาในเร่ืองของเก่ามากกว่าการปกครอง 
ค.  งานอดิเรก  คืองานที่ไม่ใช่งานอาชีพ  แต่เป็นงานที่ตนชอบทําพิเศษ 
ง.  นักการเมือง  ครู  รัฐบุรุษ  ชอบสนทนาตอบคําถามในเร่ืองงานอดิเรกมากกว่างานอาชีพ 
ตอบ  ค.  แนวคิด ใจความสําคัญ  คือ  งานอดิเรก  คืองานที่ไม่ใช่อาชีพโดยตรง  แต่เป็นงานที่ตนชอบทําเป็น
พิเศษ  นอกนั้นเป็นเร่ืองการขยายยกตัวอย่าง 

60. “เสียงของคําเพ้ียนและกลายได้  ความหมายก็เพ้ียนและกลายได้ทํานองเดียวกัน  เพราะเสียงและความหมายเป็น
ของคู่กัน  ถ้าแยกกันแต่ละส่วนก็ไม่เป็นคําพูดในภาษา  เพราะมีแต่เสียงอย่างเดียวก็เป็นเสียงที่ปราศจากความหมาย  
ถ้ามีแต่ความหมายก็เป็นแต่ความในใจเม่ือเปล่งเสียงออกมาก็ไม่มีใครทราบ”  สาระสําคัญของข้อความข้างต้นคือ 
ก.  ทั้งเสียงและความหมายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ 
ข.  ความสัมพันธ์ของเสียงและความหมายอยู่ที่การสื่อสาร 
ค.  การสื่อสารด้วยเสียงที่มีความหมายเป็นการสื่อสารที่สมบูรณ์ที่สุด 
ง.  ในการสื่อสารต้องใช้เสียงและความหมายประกอบกันจึงจะเข้าใจกันได้ 
ตอบ  ก.  แนวคิด ใจความสําคัญ  คือเสียงของคําเพ้ียนและกลายได้  ความหมายก็เพ้ียนและกลายได้ทํานอง
เดียวกัน  นอกนั้นเป็นการยกตัวอย่างประกอบ 

61. “เม่ือประเทศก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่  ลักษณะและรูปแบบของระบบเศรษฐกิจเน้นไปที่การ
เจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมและการบริการมากข้ึน  โดยคาดว่าโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรจะมีแนวโน้ม
ลดลง”   สาระสําคัญของข้อความข้างต้นคือ 
ก.  ระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมและการบริการเป็นองค์ประกอบของประเทศอุตสาหกรรม 
ข.  ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่เป็นผลให้มีความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมและบริการ 
ค.  ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ทําให้ระบบเศรษฐกิจเป็นอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน 
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ง.  ระบบเศรษฐกิจในประเทศอุตสาหกรรมใหม่มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมและบริการมากกว่าเกษตรกรรม 
ตอบ  ก.  แนวคิด ใจความสําคัญคือภาคอุตสาหกรรมมีการเจริญเติบโตและคาดว่าการผลิตด้านเกษตรจะมี
แนวโน้มลดลง 

62. “สัญญากู้เงิน  เป็นสัญญากู้ยืมทรัพย์สินที่เป็นเงินตรา  การกู้ยืมเงินเกินกว่า  50  บาท  ต้องมีหลักฐานเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  และการกู้เงินระหว่างบุคคลธรรมดาด้วยกัน  จะคิดดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ  15  ไม่ได้  มิฉะนั้น
สัญญาดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะ”  ข้อความข้างต้นกล่าวถึงการตกเป็นโมฆะของสัญญากู้เงินไว้ก่ีประเด็น 
ก.  2  ข.  3   ค.  4   ง.  5 
ตอบ  ก.  แนวคิด กล่าวถึงต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรและจะคิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ  15 

63. “ตึกสูงมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาบ้านเมือง  แต่จะก่อให้เกิดปัญหาอัคคีภัย  ฝุ่นละออง  มลทัศน์รวมไปถึงปัญหา
การจราจร  จึงมีคําถามที่ว่าทําอย่างไรจึงจะมีตึกสูงที่สวยงาม  ปลอดภัย  และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
ที่สุด”   ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 
ก.  ตึกสูงทําให้เกิดปัญหามากมาย  แต่มีส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
ข.  ปัญหาของตึกสูงกลายเป็นปัญหาสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
ค.  การพัฒนาประเทศมีอิทธิพลต่อการสร้างตึกสูง 
ง.  ตึกสูงมีผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมน้อยมาก 
ตอบ  ก.  แนวคิด ตึกสูงมีปัญหาหลายด้าน  เช่น  อัคคีภัย  ฝุ่นละออง  การจราจร  เป็นต้น  แต่ตึกสูงก็มี
บทบาทสําคัญต่อการพัฒนาบ้านเมือง 

64. “เทคโนโลยีมีทั้งความหมายเชิงบํารุงบําเรอ  เป็นเคร่ืองเสริมความสุขจากการเสพ  และอีกด้านหนึ่งเป็นปัจจัยแห่ง
การสร้างสรรค์ที่เสนอความต้องการให้เกิดความสําเร็จในการทํางาน”  ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 
ก.  เทคโนโลยีมีทั้งให้โทษและคุณประโยชน์ 
ข.  มนุษย์สามารถเสพความสุขต่างๆ  ได้จากเทคโนโลยี 
ค.  ความสําเร็จการทํางานข้ึนอยู่กับเทคโนโลยี 
ง.  มนุษย์โน้มเอียงในการหาความสุขจากเทคโนโลยีมากกว่าการสร้างสรรค์งาน 
ตอบ  ก.  แนวคิด เทคโนโลยีมีทั้งการสร้างสรรค์และเป็นเคร่ืองบํารุงบําเรอความสุขจากการเสพ 

65. “การวินิจฉัยความขัดแย้งของกฎหมาย  เป็นกิจกรรมการทางการเมืองที่ฝ่ายบริหารในระบอบประชาธิปไตย        
ไม่สามารถกระทําได้  จึงต้องเปน็หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ”  ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 
ก.  ความขัดแย้งของกฎหมายเกิดจากการทําหน้าที่ของฝ่ายบริหาร 
ข.  ฝ่ายบริหารไม่มีอํานาจในการวินิจฉัยความขัดแย้งของกฎหมาย 
ค.  ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่วินิจฉัยความขัดแย้งของกฎหมายเท่านั้น 
ง.  ฝ่ายบริหารและศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ร่วมกันในการหาข้อยุติในข้อขัดแย้งของกฎหมาย 
ตอบ  ข.  แนวคิด ฝ่ายบริหารในระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถกระทําได้ 

66. “การที่สหภาพยุโรปเปิดประตูให้ประเทศต่างๆ  ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต่ํากว่า  เช่น  บังกาเลีย  ลัทเวีย  
ลิธัวเนีย  มอลตา  เป็นต้น  เข้ามาเป็นสมาชิกเป็นเร่ืองที่ประเทศที่มีฐานะเศรษฐกิจที่ดีกว่าต้องใคร่ครวญอย่าง
รอบคอบ”  ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 
ก. ประเทศที่สถานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีไม่สามารถเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป 
ข. ประเทศที่สถานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีสามารถเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปได้แต่ต้องมีเศรษฐกิจที่ดีข้ึน 
ค. ประเทศที่มีฐานะเศรษฐกิจที่ดีกว่าจะต้องพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนในการรับสมาชิกใหม่ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ 
     ไม่ค่อยดี 
ง.  ประเทศสหภาพยุโรปที่มีฐานะเศรษฐกิจดีจะไม่รับประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตํ่ากว่ามาเป็นสมาชิก 
ตอบ  ค.  แนวคิด สหภาพยุโรปรับสมาชิกเป็นเร่ืองที่ต้องใคร่ครวญอย่างรอบคอบ 

67. “ชนเผ่าไทย – คําต่ี  มีประเพณีเก่ียวกับชีวิต  และประเพณีเก่ียวกับเทศกาล  คล้ายคลึงกับชาวไทยอีสานและไทย
ภาคเหนือ  โดยมีลักษณะความเชื่อนับถือศาสนาพุทธฝ่ายหินยาน  ทั้งนับถือเทวดา  วิญญาณและผีบรรพบุรุษไป
พร้อมๆ กัน”  ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 
ก. ชนเผ่าไทย – คําต่ี  ชาวไทยอีสานและไทยภาคเหนือจะมีประเพณีทุกๆ อย่างเหมือนกัน 

622



คู่มือเตรยีมสอบ 175 

ข. ประเพณีเก่ียวกับชีวิตและเทศกาลของชนเผ่าไท – คําต่ี  ได้รับอิทธิพลจากชาวไทยอีสานและไทยภาคเหนือ 
ค. ศาสนาพุทธฝ่ายหินยานเป็นการสั่งสอนความเชื่อในเร่ืองเทวดา  วิญญาณ  และผีบรรพบุรุษ  ชาวไทยอีสาน 
     และไทยภาคเหนือจะมีความเชื่อในเร่ืองวิญญาณเหมือนกับชนเผ่าไท – คําต่ี 
ง.  ลูกค้าที่ฝากออมทรัพย์พิเศษกับธนาคารพาณิชย์จะได้รับดอกเบี้ยออมทรัพย์ในอัตรา  5.5  แทน  6.8 – 7 
ตอบ  ง.  แนวคิด ชนเผ่าไทย – คําต๋ี  มีประเพณีเก่ียวกับชีวิตคล้ายกับชายไทยอีสานและไทยภาคเหนือ 

 
การเรียงประโยค 

68. ลําดับที่  3 
ก.  มีการศึกษาเตรียมเร่ืองที่จะพูดมาเป็นอย่างดี ข.  ตลอดจนรู้วิธีการพูดในชุมชน 
ค.  ผู้อภิปรายต้องเป็นผู้ที่มีความรู้  ง.  และสนใจปัญหาต่างๆ  ในหัวข้อที่ทําการอภิปราย 
ตอบ  ง.  แนวคิด ค(1)         ก(2)          ง(3)          ข(4) 

69. ลําดับที่  4 
ก.  ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวน 
ข.  ด้วยทบวงมหาวิทยาลัยและสํานักงบประมาณ 
ค.  มติที่ประชุม  วาระด่วน  เม่ือวันที่  7  มกราคม  พ.ศ. 2535 
ง.  เร่ืองส่วนราชการที่ทําหน้าที่เก่ียวกับการกําหนดตําแหน่ง 
ตอบ  ง.  แนวคิด ข(1)         ก(2)          ค(3)          ง(4) 

70. ลําดับที่  3 
ก.  ดังนั้น  การศึกษาประวัติศาสตร์การดนตรีเป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่ง 
ข.  ดนตรีเป็นวัฒนธรรมอันสูงส่งอย่างหนึ่งของชาติ 
ค.  ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองและอารยธรรมของชาติเจ้าของดนตรีได้เป็นอย่างดี 
ง.  เพราะช่วยให้ได้รู้  ได้เข้าใจ  ในศิลปวัฒนธรรมของตนได้ดียิ่งข้ึน 
ตอบ  ง.  แนวคิด ข(1)         ค(2)          ง(3)          ก(4) 

71. ลําดับที่  3 
ก.  ดังนั้น  ข้าราชการไม่ว่าในระดับใดจึงจําเป็นต้องฝึกระเบียบให้ตนเองมากย่ิงข้ึน 
ข.  คนทําดีจะต้องเป็นคนดีที่มีระเบียบ 
ค.  ส่วนข้าราชการในระดับบริหารต้องมีระเบียบในการสั่งการ  การวางตัวที่เหมาะสม 
ง.  กล่าวคือระเบียบในการคิดและในการทํางานของข้าราชการในระดับล่าง 
ตอบ  ค.  แนวคิด ข(1)         ง(2)          ค(3)          ก(4) 

72. ลําดับที่  3 
ก.  ผู้ที่มีอํานาจแต่งต้ังซ่ึงรู้อยู่แล้วว่า  ข.  ไม่ว่าเหตุใดๆ  ก็ตาม 
ค.  ตนจะพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ราชการไป ง.  ไม่ถึงออกคําสั่งแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนไว้ล่วงหน้า 
ตอบ  ข.  แนวคิด ก(1)         ค(2)          ข(3)          ง(4) 

73. ลําดับที่  3 
ก.  แพร่ขยายไปสู่ประชาชนด้วยวิธีการต่างๆ  ที่เหมาะสม 
ข.  เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้  ความเข้าใจ 
ค.  การประชาสัมพันธ์  คือ  การให้ข้อเท็จจริง 
ง.  และให้ความร่วมมือ  สนับสนุนต่อกันและกันต่อไป 
ตอบ  ข.  แนวคิด ค(1)         ก(2)          ข(3)          ง(4) 

74. ลําดับที่  3 
ก.  ที่เก่ียวข้องกับการดํารงอยู่ของมนุษย์ในสังคม  
ข.  หรือปฏิบัติการให้เป็นไปตามความคิด  ความเชื่อม่ัน 
ค.  และสนับสนุนให้มนุษย์ดําเนิน 
ง.  อุดมการณ์เป็นแบบแผนความคิด  ความเชื่อ 
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ตอบ  ค.  แนวคิด ง(1)         ก(2)          ค(3)          ข(4) 
75. ลําดับที่  1 

ก.  แต่การที่จะสามารถสร้างจุดรวมใหญ่ได้  ย่อมต้องมาจากจุดรวมย่อยเสียก่อน 
ข.  เอกลักษณ์  คือ  ลักษณะที่เป็นหนึ่ง  เป็นจุดรวม 
ค.  เอกลักษณ์ของไทย  ก็คือจุดรวมของคนไทย 
ง.  จุดรวมใหญ่ของคนไทย  ก็คือ  ชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
ตอบ  ข.  แนวคิด ข(1)         ค(2)          ง(3)          ก(4) 

 
อุปมาอุปไมย 

76. พลาย  :  พัง  ?  :  ? 
ก.  ย่า  ลุง  ข.  เขย  สะใภ้  ค.  อา  ป้า  ง.  ย่า  ปู่ 
ตอบ  ข.  แนวคิด พลาย  เป็นช้างเพศผู้  พัง  เป็นช้างเพศเมีย 

77. มังกร  :  กระจง         ?  :  ? 
ก.  ครุฑ  ยักษ์ ข.  นก  กินรี  ค.  งู  นาค  ง.  เงือก  กวาง 
ตอบ  ง.  แนวคิด มังกร  เป็นสัตว์ในวรรณคดี  กระจง  เป็นสัตว์ในธรรมชาติ 

78. ตะเภา  :  หนู ?  :  ? 
ก.  กานพลู  เคร่ืองเทศ   ข.  ย่ีหร่า  สมุนไพร 
ค.  กะปิ  น้ําปลา    ง.  เข่ือน  ฝาย 
ตอบ  ก.  แนวคิด ตะเภา  เป็นชื่อของหนู  (ย่อย)  หนู  เป็นส่วนใหญ่ 

79. แผ่นดินไหว  :  ภูเขาไฟระเบิด  ?  :  ? 
ก.  การควบคุม  การป้องกัน   ข.  ไฟไหม้  ไฟป่า 
ค.  วาตภัย  อุทกภัย    ง.  น้ําข้ึนน้ําลง  ไฟไหม้ 
ตอบ  ค.  แนวคิด แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด  เป็นภัยที่เกิดจากธรรมชาติ 

80. กวาง  :  ควาย   ?  :  ? 
ก.  สิงโต  แมว ข.  สุนัข  เสือ  ค.  แรด  หมี  ง.  ไก่  เป็ด 
ตอบ  ก.  แนวคิด กวาง  เป็นสัตว์ป่า  ควาย  เป็นสัตว์เลี้ยง 

81. เท้าช้าง  :  เบาหวาน   ?  :  ? 
ก.  มะเร็ง  ตับแข็ง    ข.  ไตวาย  หัวใจวาย 
ค.  ไข้หวัด  มาเลเรีย    ง.  วัณโรค  กระเพาะ 
ตอบ  ง.  แนวคิด โรคเท้าช้างเป็นโรคติดต่อโดยมียุงเป็นพาหะ  โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อ 

82. โฆษณา  :  การขาย  ?  :  ? 
ก.  น้ํามัน  โซดา    ข.  ปุ๋ย  ต้นไม้ 
ค.  สมาคม  มูลนิธิ    ง.  ช้าง  นายพราน 
ตอบ  ข.  แนวคิด การโฆษณาทําให้เกิดการขายได้มากข้ึน 

83. วงกลม  :  ทรงกลม  ?  :  ? 
ก.  สี่เหลี่ยม  สามเหลี่ยม   ข.  บอลลูน  เคร่ืองบิน 
ค.  ยาเม็ด  หยดน้ํา    ง.  ล้อรถ  ผลส้ม 
ตอบ  ง.  แนวคิด ลักษณะของวงกลม  มีความคล้ายคลึงกับทรงกลม 

84. ปักษ์  :  เดือน     ?  :  ? 
ก.  ฟุต  ห้า     ข.  คร่ึงวัน  24  ชั่วโมง 
ค.  เดือน  หกหยดน้ํา    ง.  ล้อรถ  ผลส้ม 
ตอบ  ข.  แนวคิด ปักษ์  เท่ากับ  15  วัน,  1  เดือน  เท่ากับ  30  วัน  หรือปักษ์  มีค่าเป็นเคร่ืองหมายของเดือน 
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85. อนาคต  :  ห้า    ?  :  ? 
ก.  พจนารถ  หก    ข.  ทรมาน  สาม 
ค.  โภชนาการ  เจ็ด    ง.  สนทนา  สาม 
ตอบ  ก.  แนวคิด อนาคต  มีพยัญชนะและสระรวมกัน  5  ตัว 

 
ข้อบกพร่องทางภาษา 

 ในแต่ละข้อจะพิจารณาคําหรอกลุ่มคําที่ขีดเส้นใต้  และมีตัวเลข  1,  2  หรือ  3  กํากับอยู่แล้วเลือกตอบดังนี้ 
 ตอบ  ก.  ถ้าคําหรือกลุ่มคําที่ขีดเส้นใต้ทั้ง  3  กลุ่ม  ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา 
 ตอบ  ข.  ถ้าคําหรือกลุ่มคําที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม  1  และกลุ่ม  2  ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา 
 ตอบ  ค.  ถ้าคําหรือกลุ่มคําที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม  1  และกลุ่ม  3  ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา 
 ตอบ  ง.  ถ้าคําหรือกลุ่มคําที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม  2  และกลุ่ม  3  ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา 
 

86. )1(
นามเคารพนั*พื=อแสดงควการยงิปืนเ   เราเรียกว่ายิงสลุต  การยิงสลุตเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติ  )2(

หรือ   

บุคคล  จํานวนนัดที่ยิงก็มี  )3(
เกณฑ์   ตามควรแก่เกียรติของผู้หรือสิ่งที่ควรรับการเคารพ 

ตอบ  ก. 
 

87. ให้ประธานสภาเป็นผู้ลงนาม  )1(
รับรอง   สนองพระบรมราชโองการ  )2(

แต่งตั*ง   ประธานองคมนตรี  หรือให้ประธาน

องคมนตรี  )3(
พน้จาก   ตําแหน่ง 

ตอบ  ง.  แนวคิด ข้อ  1  ไม่มีคําว่ารับรอง 
 

88. การปกครองท้องถ่ิน  )1(
แห่ง   ไทยมี  )2(

ววิฒันาการ   มาก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ.  2475  โดย 

)3(
◌่ในรูปจดัตั*งอยู

  สุขาภิบาล 

ตอบ  ง.  แนวคิด ข้อ  1  การปกครองท้องถ่ินของไทย  แทนคําว่า  แห่งไทย 
 

89. คณะรัฐมนตรีได้  )1(
พิจารณา   แล้ว  )2(

ลงมติ   เห็นชอบให้  )3(
เลิก   ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เร่ือง  ระเบียบ  

การใช้ตัวสะกด 
ตอบ  ข.  แนวคิด ข้อ  3  เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  แทนคําว่า  เลิกประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

 

90. พ่อขุนสามชนยกไพร่พล  )1(
ดาหนา้   เข้ามา  ดังนั้น  ไพร่พลของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  )2(

จึง   หนีอย่าง  

)3(
ายกระจดักระจ  

ตอบ  ข.  แนวคิด ข้อ  3  ไม่ใช่คําว่ากระจัดกระจาย  ควรเป็น  ไม่เป็นขบวน  เป็นต้น 
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คําส่ัง    พิจารณาเลือกข้อความที่ใช้ภาษาไม่รัดกุมหรือไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
91. ก.  ชีวิตประจําวันของชาวพุทธจะต้องเก่ียวข้องกับพระรัตนตรัยตลอดเวลา 

ข.  เช่น  ไหว้พระเม่ือออกจากบ้าน  นําพระเคร่ืองมาร้อยคอ 
ค.  พบพระสงฆ์ในสถานที่ต่างๆ  ผ่านสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา 
ง.  ฟังปาฐกถา  สนทนาธรรมกับผู้ใดผู้หนึ่ง  เป็นต้น 
ตอบ  ข.  แนวคิด นําพระเคร่ืองมาแขวนคอ  แทนคําว่าร้อยคอ 

92. ก.  สัมถะกับปัสสนามีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
ข.  สัมถะมุ่งทําให้จิตสงบจากนิวรณ์  หรือสิ่งขุ่นมัว  เศร้าหมอง 
ค.  ส่วนวิปัสสนามุ่งให้จิตขจัดความหลงผิด 
ง.  เข้าใจผิดจนเกิดเป็นความอยาก  ความถือตัว  ความด้ือร้ัน 
ตอบ  ง.  แนวคิด ความด้ือร้ัน  แทนคําว่า  ความถือร้ัน 

93. ก.  สมาคมอุตสาหกรรมและหอการค้าไทย  
ข.  จึงได้มีความเห็นขัดแย้งกับกลุ่มผู้ผลิตและส่งออก 
ค.  ในประเด็นที่ว่าประเทศไทยควรห้าม 
ง.  หรืออนุญาตให้ส่งออกไม้แปรรูปอย่างเสรี 
ตอบ  ข.  แนวคิด ได้มีความเห็นขัดแย้ง  ตัดคําว่าจึงออก  เพราะคําว่าจึงนั้นเป็นบทสรุป  แต่กรณีนี้ไม่ใช่ 

94. ก.  ภาษาไทยทําให้คนไทยไม่ว่าอยู่ที่ใด  รู้ตัวว่าเป็นคนไทย  
ข.  เพราะมีภาษาไทยเป็นสัญลักษณ์ร่วมกัน 
ค.  ภาษาจะสะท้อนถึงความเป็นชาติเดียวกัน 
ง.  มีแผ่นดินอันพึงหวงแหนที่เดียวกัน 
ตอบ  ข.  แนวคิด เพราะมีภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือสื่อสารร่วมกัน  แทนคําว่า  สัญลักษณ์ 

95. ก.  โดยเหตุที่ในกฎหมายเก่ียวกับการเช่านั้น  
ข.  มิได้กล่าวถึงเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่าเลย 
ค.  ดังนั้น  ศาลฎีกาจึงถือว่า    
ง.  เงินแป๊ะเจ๊ีย  คือเงินค่าเช่าอย่างหนึ่งนั่นเอง 
ตอบ  ก.  แนวคิด โดยเหตุที่ใน  ตัดทิ้งเนื่องจากเป็นคําฟุ่มเฟือย 
 

คําส่ัง   พิจารณาเลือกข้อความที่ใช้ภาษาได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ 
96. ก.  การจราจรในกรุงเทพฯ  แออัดตลอดเวลา 

ข.  เจ้าหน้าที่ตํารวจซักไซ้เร่ืองราวจากเจ้าหน้าที่ธนาคารเก่ียวกับคนร้ายปล้นธนาคาร 
ค.  เราได้เปลี่ยนแปลงเวลารับสมัครไปจนถึงวันที่  30  เดือนนี้ 
ง.  พอหัวถึงหมอนข้าพเจ้าก็หลับปางตายทีเดียว 
ตอบ  ข. 
แนวคิด  ข้อ  ก. แออัด  ควรใช้  คับค่ัง 

   ข้อ  ค. เปลี่ยนแปลง  ควรใช้  ขยาย 
   ข้อ  ง. หลับปางตาย  ควรใช้  หลับเป็นตาย 
97. ก.  บริเวณนี้มีคนอยู่หนาแน่นมาก 

ข.  ข้าพเจ้าแทบจะไม่เชื่อใจตนเองเลยว่าจะมีโอกาสได้รับปริญญาบัตร 
ค.  นักศึกษาทุกคนจะต้องไม่ก้าวก่ายสิทธิของกันและกัน 
ง.  พอผมหันไปก็เห็นแกนั่งตัวแข็งไม่ดุกดิก 
ตอบ  ก. 
 
แนวคิด  ข้อ  ข. ไม่เชื่อใจตนเอง  มีความหมายในทางไม่ดี 

   ข้อ  ค. ก้าวก่าย  ควรใช้  ละเมิด 
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   ข้อ  ง. นั่งตักแข็งไม่ดุกดิก  ใช้คําฟุ่มเฟือย  ควรตัดนั่งตัวแข็ง  หรือไม่ดุกดิกออก 
98. ก.  สมัครรู้สึกโกรธที่เพ่ือนมาว่าตนเองต่อหน้า 

ข.  สถาบันนี้เป็นที่มุ่งหมายของคนทั่วไปจะเข้าศึกษา 
ค.  มิใยดีที่เขาจะร้องเตือนให้ระวัง  เธอก็ยังพลาดตกสะพานจนได้ 
ง.  มีปัญหาว่าเด็กไทยส่วนมากไม่สนใจภาษาไทย  เราจะทําอย่างไรได้ 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  ข้อ  ก. ต่อหน้า  ควรใช้  ซ่ึงหน้า 

   ข้อ  ข. เป็นที่มุ่งหมาย  ควรใช้  เป็นที่หมาย 
   ข้อ  ง. เราจะทําอย่างไรได้  ควรใช้  เราจะทําอย่างไร 
99. ก.  เป็นเวลานานพอสมควรแล้วที่ลูกไม่ได้ส่งข่าวถึงทางบ้านเลย 

ข.  การเรียนรู้วิทยาการต่างๆ  ไม่เป็นสิ่งเสียหายเลย  รังแต่จะให้ประโยชน์ 
ค.  ถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งเราย่อมละความเห็นแก่ตัวของเรา  เพราะเห็นแก่เขา 
ง.  ข้าพเจ้าขอยืนยันในนามของตัวแทนสมาคมว่าเราสามารถชนะเขาได้ในด้านคุณภาพ 
ตอบ  ค. 
แนวคิด  ข้อ  ก. คําว่าพอสมควร  ไม่จําเป็นต้องใช้ 

   ข้อ  ข. รังแต่  ใช้เฉพาะในเร่ืองที่ไม่ดี  ควรใช้  มีแต่ 
   ข้อ  ง. ควรตัดตัวแทนออก  เพราะใช้คําฟุ่มเฟือย 
100. ก.  มันเป็นความผิดของเธอเองที่สร้างสรรค์มันมาวันละเล็กละน้อย 

ข.  ฟุตบอลไทยเคยแพ้อิหร่านมาแล้ว  จึงเป็นที่คาดหวังว่าเราจะแพ้อีก 
ค.  ข้าพเจ้ารักผู้บังคับบัญชา  รักเพ่ือนร่วมงาน  แม้กระทั่งรักและภูมิใจในสถาบันแห่งนี้ 
ง.  เขาอดทนต่อการที่จะได้เธอมาเป็นคู่ครอง 
ตอบ  ง. 
แนวคิด  ข้อ  ก. สร้างสรรค์  ไม่ใช่กับสิ่งที่เป็นเร่ืองร้าย 

   ข้อ  ข. คาดหวัง  ไม่ใช้กับสิ่งที่เป็นเร่ืองร้าย 
   ข้อ  ค. แม้กระทั่ง  ใช้คําฟุ่มเฟือยควรตัดออก 
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 แนวข้อสอบภาษาไทยเตรยีมสอบท้องถ่ิน และส่วนราชการอื่นๆ  

ชุด สานฝัน คนสอบราชการ 

รวบรวมโดยประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 

************************************* 

(1) บ้านเลขที่ “60/551” อ่านอย่างไร 

ก) หกศูนย์ทับหา้หา้หนึ่ง     ข) หกสิบทับหา้หา้หนึ่ง 

ค) หกสิบทับห้าร้อยห้าสิบหนึ่ง    ง) หกสิบทับหา้ร้อยหา้สิบเอ็ด 

จ) หกศูนย์ทับหา้ร้อยหา้สิบเอ็ด 

ข้อ 1 ตอบ ข) หกสิบทับหา้หา้หนึ่ง 

การอา่นบ้านเลขที่ – หนา้ทับอ่านตามค าประจ าหลัก  

      - ส่วนเลขหลังทับอ่านเรียงตัวเลข 

(2) ค าที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้ ข้อใดอ่านต่างกัน 

ก) เขาไม่ค่อยมคีวามสุขเมื่อตอ้งท างานประจ าอยู่ที่สุขศาลา      

ข) นักเล่นกลคนนีม้ีกลวิธีมากมากจรงิๆ 

ค) ฉันว่าเขาไม่ค่อยมีภูมหิรอก เขาแต่งตัวภูมฐิานดเีท่านั้นเอง     

ง) ข่าวลือนัน้ไม่มมีูลความจริงนะ ทรัพย์สินที่ยึดได้มีมูลค่าแค่สามล้านเท่านั้นเอง 

จ) ข้อ ก. และข้อ ข. 

ข้อ 2 ตอบ ข) นักเล่นกลคนนีม้ีกลวิธีมากมากจริงๆ เพราะ นักเล่นกล อ่านว่า นัก-เล่น-กล กลวิธี อา่น

ว่า กน-ละ-วิ-ที 

     ส่วน ก) ความสุข อ่านว่า ความ – สุก  และสุขศาลา อ่านว่า สุก – สา – ลา 

  ค) ภูม ิอ่านว่า พูม  และ ภูมฐิาน อ่าน พูม – ถาน 

  ง) มูล อา่นว่า มูน และ มูลค่า อ่านว่า มูน – ค่า หรอื มูน – ละ ค่า 

(3) ค าที่ต่อไปนี้ ข้อใดเขียนไม่ถูกต้อง 

ก) ขะมักเขเม้น  จักจั่น   ข) กงสุล  กฐิน 

ค) โน๊ต แท็กซี่    ง) ไต้ฝุน่ น้ าแข็งไส 

จ) เฟซบุ๊ก โลกาภวิัตน์ 

ข้อ 3 ตอบ ค)  โน๊ต แท็กซี่ ค าว่า โน้ต แก้เป็น โน้ต (ส่วนแท็กซี่ถูกแล้ว)  สว่นข้ออื่นๆ เขียนถูกต้องแล้ว 

(4) ค าที่ต่อไปนี้ ข้อใดเขียนถูกต้องทุกค า 

ก) เยาว์วัย ฆาตรกร     ข) เซ็นชื่อ ญาติ 

ค) ครองราช กะเพรา    ง) ล าไย บังสกุล  

จ) ปรมาณู เบญจมาส 

ข้อ 4 ตอบ ข) เซ็นชื่อ ญาติ เขียนได้ถูกต้องแล้ว 

ข้อ ก) ฆาตรกร แก้เป็น ฆาตกร 
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 ข้อ ค) ครองราช แก้เป็น ครองราชย์ 

 ข้อ ง) บังสุกุล แก้เป็น บังสุกุล 

 ข้อ จ) เบญจมาส แก้เป็น เบญจมาศ 

(5) ข้อใดต่อไปนี้ ใช้ค าได้รัดกุมถูกต้องตามความหมายหรอืหลักภาษา 

ก) กระบวนการยุติธรรมจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  

ข) ปัญหาอาชญากรรมตอ้งแก้จากหลักนิตศิาสตร์ 

ค) คู่ความสามารถยื่นค ารอ้งหรอืค าคัดค้านกับศาล   

ง) กลุ่มประเทศอาเซียนสนับสนุนมตขิองสหประชาชาติ 

ข้อ 5 ตอบ ง) กลุ่มประเทศอาเซียนสนับสนุนมตขิองสหประชาชาติ 

อธิบาย  ข้อ ก) ใช้ค าผิด “กับ” ควรเปลี่ยนเป็น “แก่” คือ กระบวนการยุติธรรมจะให้ความเป็นธรรมแก่

ทุกฝ่าย 

 ข้อ ข) ใช้ค าผิด “จาก” ควรเปลี่ยนเป็น “ด้วย” คือ ปัญหาอาชญากรรมต้องแก้ด้วยหลัก

นิตศิาสตร ์

 ข้อ ค) ใช้ค าผิด “กับ” ควรเปลี่ยนเป็น “ต่อ” คือ คู่ความสามารถยื่นค าร้องหรือค าคัดค้านต่อ

ศาล  

(6) ข้อใดต่อไปนี้ ใช้ค าได้รัดกุมถูกต้องตามความหมายหรอืหลักภาษา 

ก) สถานที่พักผอ่นหย่อนใจมคีวามจ าเป็นส าหรับประชาชน 

ข) นักพูดที่ดตี้องรู้จักคัดเลือกใช้ถ้อยค าให้เหมาะสมแก่ผู้ฟัง 

ค) เฟอร์นิเจอรไ์ม้ฝังมุกเป็นผลงานจากนักโทษในเรอืนจ าทั่วประเทศ  

ง) ภาษา คือสิ่งที่ส าคัญที่สุดตอ่การพัฒนาประเทศ 

ข้อ 6 ตอบ ง) ภาษา คือสิ่งที่ส าคัญที่สุดตอ่การพัฒนาประเทศ 

อธิบาย  ข้อ ก) “มีความจ าเป็น” ควรเปลี่ยนเป็น “มีความส าคัญ” คือ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจมี

ความส าคัญส าหรับประชาชน 

 ข้อ ข) “คัดเลือกใช้ถ้อยค า” ควรเปลี่ยนเป็น “ใช้ถ้อยค า” คือ นักพูดที่ดีต้องรู้จักใช้ถ้อยค าให้

เหมาะสมแก่ผู้ฟัง 

 ข้อ ค) “ผลงานจากนักโทษ” ควรเปลี่ยนเป็น “ผลงานของนักโทษ” เชน่ เฟอร์นิเจอร์ไม้ฝังมุกเป็น

ผลงานของนักโทษ ในเรอืนจ าทั่วประเทศ 

(7) ข้อความใดอยู่ในล าดับที่ 2 

ก) อันเนื่องจากมาจากปัญหาหลายประการประกอบกัน 

ข) ไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี

ค) ยังเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่มีการลงทุนไม่มาก 

ง) และปัญหาตลาดยังไม่กว้างขวางเท่าที่ควร 

จ) อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ภายในประเทศ 
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ข้อ 7 ตอบ ค) ยังเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่มีการลงทุนไม่มาก 

อธิบาย  จ) อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ภายในประเทศ / ค) ยังเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่มีการลงทุนไม่

มาก / ก) อันเนื่องจากมาจากปัญหาหลายประการประกอบกัน / ข) ไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุน ความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี / ง) และปัญหาตลาดยังไม่กว้างขวางเท่าที่ควร 

(8) ข้อความใดอยู่ในล าดับที่ 4 

ก) และตราประจ าแผ่นดนิของไทย ใช้ประทับบนหัวจดหมายราชการ 

ข) ภายใต้พระราชบัญญัติบริหารส่วนราชการแตล่ะส่วน 

ค) ราชการในประเทศไทยมีสัญลักษณ์ในเอกสารเป็นรูป 

ง) การบริหารราชการขึ้นอยู่แต่ละส่วนราชการ 

จ) “ครุฑ” (ครุฑพ่าห)์ เป็นสัญลักษณ์หมายถึงพระราชบัลลังก์ 

ข้อ 8 ตอบ ง) การบริหารราชการขึ้นอยู่แต่ละส่วนราชการ 

อธิบาย   ค) ราชการในประเทศไทยมีสัญลักษณ์ในเอกสารเป็นรูป / จ) “ครุฑ” (ครุฑพ่าห์) เป็น

สัญลักษณ์หมายถึงพระราชบัลลังก์ / ก) และตราประจ าแผ่นดินของไทย ใช้ประทับบนหัวจดหมาย

ราชการ / ง) การบริหารราชการขึ้นอยู่แต่ละส่วนราชการ  / ข) ภายใต้พระราชบัญญัติบริหารส่วน

ราชการแต่ละส่วน 

(9) ข้อความใดอยู่ในล าดับที่ 3 

ก) ในปัจจุบันมนุษย์ได้ตระหนัก 

ข) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสื่อมโทรมของ 

ค) เพราะปัญหาเหลา่นีม้ีผลกระทบต่อความอยู่รอด 

ง) ทรัพยากรธรรมชาติ การเกิดมลภาวะทางน้ าอากาศและเสียง 

จ) เรื่องความส าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ข้อ 9 ตอบ ข) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสื่อมโทรมของ 

อธิบาย   ก) ในปัจจุบันมนุษย์ได้ตระหนัก / จ) เรื่องความส าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม / ข) ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องการเสื่อมโทรมของ / ง) ทรัพยากรธรรมชาติ การเกิดมลภาวะทางน้ าอากาศและเสียง / ค) เพราะ

ปัญหาเหลา่นีม้ีผลกระทบต่อความอยู่รอด 

(10) ข้อความใดอยู่ในล าดับที่ 4 

ก) ในอียปิต์โบราณมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของ 

ข) วิญญาณ โดยมีความเช่ือวา่เมื่อวญิญาณออกจากร่าง 

ค) ชีวติหลังความตาย เกี่ยวกับการหวนกลับคืนรา่งของ 

ง) ไปช่ัวระยะเวลาหนึ่ง จะหวนกลับคืนสูร่่างเดิมของผูเ้ป็นเจ้าของ 

จ) จงึตอ้งมกีารถนอมและรักษาสภาพของรา่งเดิม 

ข้อ 10 ตอบ ง) ไปช่ัวระยะเวลาหนึ่ง จะหวนกลับคืนสูร่่างเดิมของผูเ้ป็นเจ้าของ 
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อธิบาย   ก) ในอียิปต์โบราณมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของ / ค) ชีวิตหลังความตาย เกี่ยวกับการหวน

กลับคืนร่างของ / ข) วิญญาณ โดยมีความเชื่อว่าเมื่อวิญญาณออกจากร่าง /ง) ไปช่ัวระยะเวลาหนึ่ง จะ

หวนกลับคืนสูร่่างเดิมของผูเ้ป็นเจ้าของ / จ) จงึตอ้งมกีารถนอมและรักษาสภาพของร่างเดิม 

(11) ข้อต่อไปนี้ ใช้ส านวนได้ถูกต้อง 

ก) เรื่องบางเรื่องมีขอ้มูลนิดเดียวแตเ่ขาชอบพูดขยายความให้ยาวออกไปช่างปากไม่มีหูรูดเสียจรงิๆ 

ข) คนอะไรพูดอยู่ได้เหมอืนตักน้ ารดหัวสากไม่จบสักที 

ค) ฐานะของตนต่ าต้อยออกอย่างนี้ ไม่รู้จักตักน้ าใส่กะโหลก ชะโงกดูเงาเสียบ้าง 

ง) กลุ่มนีพ้อพบกันทีไรเป็นนินทาคนโน้นคนนี้อยู่เรื่อย จนใครๆ เขาเรียกกลุ่มปากหวานก้นเปรีย้ว 

ข้อ 11 ตอบ ค) ฐานะของตนต่ าต้อยออกอย่างนี้ ไม่รู้จักตักน้ าใส่กะโหลก ชะโงกดูเงาเสียบ้าง 

 (12) “เขาโชคดีที่รับจดหมายเรียกตัวเข้าท างานทั้ง 2 แห่งพร้อมๆ กันจึงตัดสินไม่ได้ว่าจะเลือก

ท าที่ไหนดี” ข้อความดังกล่าว ตรงกับส านวนในข้อใดต่อไปนี้ 

ก) เหยียบเรือสองแคม     ข) รักพี่เสียดายน้อง 

ค) จับปลาสองมอื      ง) สองฝักสองฝ่าย 

ข้อ 12 ตอบ ข) รักพี่เสียดายน้อง 

 (13) คนลักษณะต่อไปนี้ ตรงกับส านวนในข้อใด “ผู้มีอาชีพที่คนทั่วไปนับถอื คอยแนะน าสั่งสอน

คนให้เป็นคนดีแต่กลับปฏิบัติตนเองในทางตรงกันข้าม”  

ก) ปากหวานก้นเปรีย้ว     ข) มอืถือสากปากถือศีล 

ค) หนา้เนือ้ใจเสือ      ง) ปากปราศรัยน้ าใจเชอืดคอ 

ข้อ 13 ตอบ ข) มือถอืสากปากถือศีล 

 (14) ส านวนในข้อใดต่อไปนี้ มีความหมายไม่คล้ายคลึงกัน 

ก) สมน้ าสมเนือ้ – กิ่งทองใบหยก    ข) คาบลูกคาบดอก – ลูกผลีูกคน 

ค) กลิง้ครกขึ้นภูเขา – งมเข็มในมหาสมุทร   ง) ตปีลาหน้าไซ – ตีวัวกระทบคราด 

ข้อ 14 ตอบ ง) ตีปลาหน้าไซ – ตีวัวกระทบคราด 

อธิบาย ตีปลาหน้าไซ หมายถึง ขัดขวางไม่ให้ท าส าเร็จตามเจตนา 

 ตีวัวกระทบคราด หมายถึง โกรธคนหนึ่งแต่ท าอะไรเขาไม่ได้ พาลไปรังควานอีกคนหนึ่ง 

 สมน้ าสมเนือ้ หมายถึง พอเหมาะพอดีกัน 

 กิ่งทองใบหยก  หมายถึง เหมาะสมกัน 

 คาบลูกคาบดอก หมายถึง ไม่แนว่่าจะเป็นอย่างไหน 

 ลูกผลีูกคน หมายถึง เอาเป็นที่แนน่อนไม่ได้ 

 กลิง้ครกขึ้นภูเขา หมายถึง ท างานที่ยากเกินความสามารถของตน 

 งมเข็มในมหาสมุทร หมายถึง ค้นอะไรที่ลกึลับพ้นวิสัยที่จะท าส าเร็จได้ 
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15) น้าชายของฉันแกเป็นคนที่ไม่เอางานเอาการ ย้ายไปอยู่กับญาติคนโน้นบ้าง คนน้ีบ้าง จน

ญาติๆเอือมระอา ส่ายหน้าตามๆกัน และต่างพูดกันว่า ท าตัวเหมือน ส านวนสุภาษิตข้อใด 

ก) ขายผ้าเอาหน้ารอด     ข) ตนเป็นที่พึ่งแหง่ตน 

ค) เหยียบขีไ้ก่ไม่ฝ่อ      ง) เจ้าไม่มศีาล สมภารไม่มวีัด 

ข้อ 15 ตอบ ง) เจ้าไม่มศีาล สมภารไม่มวีัด 

16) ข้อใดต่อไปนี้ ใช้โวหารต่างจากข้ออื่น 

ก) มองเธอสาวเธอสวยฉันจึงได้มอง   ข) พี่พบเนือ้นวลมาน่ังเรอืด่วนสายบ้านแพน 

ค) เหมอ่มองฟา้หมน่ คิดถึงอุบลบ้านแฟน  ง) พี่จากบ้านเหมอืนนกซมซานจากรัง 

ข้อ 16 ตอบ ง) พี่จากบ้านเหมอืนนกซมซานจากรัง 

17) “มนุษย์เรียนภาษาเพราะมีสติปัญญา แล้วกลับใช้ภาษาน่ันเองในการเรียนรู้เพิ่มพูน

สติปัญญาเป็นวงจรไม่รู้จบ เด็กทุกคนจึงต้องการฝึกพูดก่อนเพื่อที่จะพาเขาออกสู่โลกแห่งการ

เรยีนรู้ต่อไป”  

ข้อใดเป็นสาระส าคัญของข้อความดังกล่าว 

ก) คนเราจะไม่มสีติปัญญาเลยหากไม่มีเรยีนภาษา 

ข) สติปัญญาเป็นสิ่งส าคัญในการเรียนภาษา 

ค) การเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับมนุษย์  

ง) การเรียนรูโ้ลกภายนอกเป็นสิ่งจ าเป็นของมนุษย์  

จ)  คนเราตอ้งพูดได้ก่อนจึงจะพัฒนาสตปิัญญาของตนได้ 

ข้อ 17 ตอบ ค) การเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับมนุษย์    

18)  “หากจะสร้างเทคโนโลยีขึ้นเพื่อให้ท างานแทนต้นไม้ 1 ต้น ในแต่ละปีเข้าใจว่าจะต้องสิ้น

ค่าใช้จ่ายนับแสนบาท แต่ที่เงนิมากมายกว่าจ านวนน้ี แม้เพียงเสี้ยวของเรณูคนเราก็สร้างไม่ได้” 

ผู้เขียนข้อความนี้แสดงทรรศนะเรื่องใด 

ก) คุณค่าอย่างยิ่งของธรรมชาติ 

ข) มูลค่าของเทคโนโลยี 

ค) ความสามารถด้านเทคโนโลยีของมนุษย์  

ง) ความสามารถในการหาเงิน 

จ)  ธรรมชาติของมหัศจรรย์ของต้นไม้ 

ข้อ 18 ตอบ จ)  ธรรมชาติของมหัศจรรย์ของต้นไม้ 

19)  ประโยคใดต่อไปนี้ มีค าสะกดผิดปรากฏอยู่ 

ก) พระมหากษัตรยิ์พระองค์นี้ทรงครองราชย์มายาวนาน 

ข) พฤติกรรมอย่างนี้เรยีกว่าขีร้าดโทษล่อง 

ค) การฌาณท าสมาธิจะช่วยใหเ้กิดพลังและก าลังใจที่ดีขึน้ 
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ง) พบซากสัตว์ถูกไฟคลอกกว่า 10 ตัว 

ข้อ 19 ตอบ ค) การฌาณท าสมาธิจะช่วยใหเ้กิดพลังและก าลังใจที่ดีขึน้ 

20)  ส านวนใดไม่ได้ใช้หูฟัง 

ก) สีซอใหค้วายฟัง 

ข) ฟังความขา้งเดียว 

ค) ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด 

ง) ฟังหูไว้ห ู

ข้อ 21 ตอบ ก) สซีอให้ควายฟัง 

21)  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้มีความหมาย เกี่ยวกับน้ า 

ก) ธารา     ข) สินธุ์ 

ค) นทีรัย     ง) สิงขร 

ข้อ 21 ตอบ ง) สิงขร 

21)  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้มีความหมาย เกี่ยวกับน้ า 

ก) ธารา     ข) สินธุ์ 

ค) นทีรัย     ง) สิงขร 

ข้อ 21 ตอบ ง) สิงขร 

22) ข้อใดมีความหมายเชิงอุปมา 

ก) เจ้าเนือ้           ข) เจ้านาย       

ค) เจ้าขา           ง) เจ้าไม่มศีาล 

ข้อ 22 ตอบ ก) เจา้เนือ้ 

เฉลย ก. เจา้เนือ้ หมายความว่า อ้วน เป็นความหมายเชิงอุปมา 

อธิบาย   ข. เจ้านาย          - ผูบ้ังคับบัญชา 

            ค. เจา้ขา            - เป็นค าขานรับผู้ใหญ่อย่างสุภาพ 

            ง. เจ้าไม่มศีาล     - ไม่มทีี่อยู่เป็นหลักแหลง่เป็นส านวนไทย 

23)  พกหินดีกว่าพกนุ่น หมายความว่าอย่างไร 

ก) ควรมีใจหนักแนน่ ไม่เชื่ออะไรง่าย      ข) พกของมีคา่ดีกว่าพกของไม่ราคา      

ค) พกของไว้ดีกว่าไม่พกอะไรเลย   ง) พกของหนักดีกว่าพกของเบา 

ข้อ 23 ตอบ ก) ควรมีใจหนักแนน่ ไม่เชื่ออะไรง่าย     

24)  ค าในข้อใดมีความหมายแฝงว่า “ อยู่น่ิงไม่ได้ ” 

ก) ฟูเฟื่อง             ข) ลิง     

ค) หยุกหยิก               ง) ข้อ ข. และ ค. 

ข้อ 24 ตอบ ข) ลิง     

เฉลย ข)  ลิง มีความหมายแฝงว่า อยู่นิ่งไม่ได้ 
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อธิบาย ก. ฟูเฟื่อง – ความหมายตรง 

ค. หยุกหยิก - ความหมายตรง 

25)  “ของบางอย่างเหมาะกับบุคคลหนึ่งๆ ไม่สามารถใช้กับทุกคนได้หมด” ตรงกับส านวนข้อใด 

ก) นานาจติตัง            ข) มากหมอมากความ 

ค) หญ้าปากคอก        ง) ลางเนือ้ชอบลางยา 

ข้อ 25 ตอบ ง) ลางเนื้อชอบลางยา   

26)  ส านวนในข้อใดต่อไปนี้ มีแนวคดิในท านองเดียวกัน 

ก) ชีปล่อยปลาแหง้  เกลียดตัวกินไข่  เกลียดปลาไหลกินน้ าแกง 

ข) พบไม้งามเมื่อยามขวานบิ่น  เรือลม่เมื่อจอด ตาบอดเมื่อแก่ 

ค) ปากหวานก้นเปรีย้ว   ปากว่าตาขยิบ 

ง) ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น   ดูชา้งให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม ่         

  

ข้อ 26 ตอบ ง) ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ดูชา้งให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม ่       

อธิบาย  ลูกไม้หลน่ไม่ไกลต้น หมายถึง ลูกย่อมไม่ตา่งจากพ่อแม่มากนัก 

 ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ หมายถึง ให้รู้จักพิจารณาผู้หญิงที่เลือกเป็นคู่ครองให้ดูจากคนใน

ครอบครัว 

 ชีปล่อยปลาแหง้  หมายถึง ท าบุญเอาหนา้เสแสร้งว่าใจบุญ 

 เกลียดตัวกินไข่  เกลียดปลาไหลกินน้ าแกง หมายถึง เกลียดเขาแตอ่ยากได้ประโยชน์จากเขา 

 พบไม้งามเมื่อยามขวานบิ่น หมายถึง พบหญิงสาวที่ต้องใจเมื่อตนเองแต่งงานแล้วหรือเมื่อแก่

แล้ว 

 เรือล่มเมื่อจอด ตาบอดเมื่อแก่ หมายถึง มีอุปสรรคเมื่อจะส าเร็จ,คนที่ท าดีมาตลอดแต่มาเสีย

คนเมื่อแก่ 

 ปากหวานก้นเปรีย้ว หมายถึง พูดจาออ่นหวานแตไ่ม่จรงิใจ 

 ปากว่าตาขยิบ หมายถึง พูดอย่างหนึ่งแตท่ าอีกอย่างหนึ่ง 

27)  ส านวนในข้อใดต่อไปนี้ ความหมายผิดไปจากพวก 

ก) ชาดไม่ด ีทาสีก็ไม่แดง    ข) ลูกไม้หลน่ไม่ไกลต้น 

ค) ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่   ง) เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม       

  

ข้อ 27 ตอบ ง) เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม        

อธิบาย  เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม หมายถึง ท าตัวใหเ้หมาะสมกับกาลเทศะ 

 ชาดไม่ด ีทาสีก็ไม่แดง หมายถึง คนไม่ด ีจะอบรมสั่งสอนอย่างไรก็เสียแรงเปล่า  

 ลูกไม้หลน่ไม่ไกลต้น หมายถึง ลูกย่อมไม่ตา่งจากพ่อแม่มากนัก 
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 ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ หมายถึง ให้รู้จักพิจารณาผู้หญิงที่เลือกเป็นคู่ครองให้ดูจากคนใน

ครอบครัว (ให้รูจ้ักพิจารณาลักษณะบุคคล หรอืผูห้ญิงที่จะเลือกเป็นคู่ครอง) 

28)  “ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล คนเก่าทุจริต แล้วพยายามอ าพรางความผิดของตนเข้า

ท านอง ..................” ควรเติมส านวนใดลงในช่องว่าง 

ก) ขายผ้าเอาหน้ารอด    ข) ชาติเสอืไม่ทิ้งลาย 

ค) จับแพะชนแกะ     ง) เต่าใหญ่ไข่กลบ          

ข้อ 28 ตอบ ง) เต่าใหญ่ไข่กลบ        

อธิบาย  เต่าใหญ่ไข่กลบ หมายถึง ท าอะไรผิดแล้วพยายามจะกลบเกลื่อนไมใ่ห้ผู้อื่นรู้ 

 ขายผ้าเอาหน้ารอด หมายถึง ยอมเสียสละแม้แต่ของจ าเป็นที่ตนมอียู่ เพื่อรักษาชื่อเสียงไว้ 

 ชาติเสือไม่ทิ้งลาย หมายถึง แสดงความเก่งกาจสามารถให้สมชื่อที่ลือชา, เคยร้ายอย่างไรก็ยัง

ร้ายเช่นเดิม 

 จับแพะชนแกะ  หมายถึง ท าอย่างขอไปที ไม่ได้อย่างนี้ก็เอาอย่างนัน้เข้าแทนเพื่อใหลุ้ล่วงไป 

 ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ หมายถึง ให้รู้จักพิจารณาผู้หญิงที่เลือกเป็นคู่ครองให้ดูจากคนใน

ครอบครัว (ให้รูจ้ักพิจารณาลักษณะบุคคล หรอืผูห้ญิงที่จะเลือกเป็นคู่ครอง) 

29)  ส านวนในข้อต่อไปนี้ ข้อใดน้ าเสียงต่างจากข้ออื่นหรอืความหมายต่างจากข้ออื่น 

ก) น้ าซึมบ่อทราย     ข) วัวหายล้อมคอก 

ค) กิ้งก่าได้ทอง     ง) ไม้หลักปักเลน  

ข้อ 29 ตอบ ก) น้ าซึมบ่อทราย 

อธิบาย  น้ าซึมบ่อทราย หมายถึง หาได้เรื่อยๆ >>> มีน้ าเสียงหรอืความหมายไปในทางดี 

 วัวหายล้อมคอก  หมายถึง หาทางป้องกันภายหลังจากได้เกิดความเสียหายขึ้นแล้ว 

 กิ้งก่าได้ทอง หมายถึง คนที่ได้ลาภยศแลว้ทะนงตนลมืฐานะเดิม 

 ไม้หลักปักเลน หมายถึง โลเล,ไม่แนน่อน 

(30)  ข้อใดต่อไปนี้ประโยคสมบูรณ์ 

ก) หัวใจขาดเลือด     ข) สีซอให้ควายฟัง 

ค) เชอืดไก่ใหล้ิงดู     ง) ท างานเกินวัย 

ข้อ 30 ตอบ ก) หัวใจขาดเลือด 

อธิบาย  หัวใจขาดเลือด = (หัวใจ = ประธาน) (ขาด = กริยา) เลือด เพราะจะเป็นประโยคได้อย่างน้อย

จะต้องประกอบด้วย ประธาน + กริยา   

 สีซอใหค้วายฟัง = ขาดประธาน 

 เชอืดไก่ใหล้ิงดู = ขาดประธาน เพราะเชือดเป็นกริยา 

 สีซอใหค้วายฟัง = ขาดประธาน 

(31)  ค าที่ขีดเส้นใต้ ข้อใดไม่มีความหมายเชิงอุปมา 
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ก) เขาเป็นคนมือดีของหน่วยงาน   ข) เขาไม่ชอบกินแรงผูอ้ื่น 

ค) เขาข่มขืนใจไม่ให้ฉันท าตามหนา้ที่  ง) เขาเปิดไฟเขียวให้ฉันเข้ามาเฉพาะวันหยุด 

ข้อ 31 ตอบ ค) เขาข่มขืนใจไม่ให้ฉันท าตามหนา้ที่ 

อธิบาย  ข่มขืนใจ คือ บังคับใหก้ระท าหรืองดเว้นกระท าโดยไม่สมัครใจ 

 มอืดี หมายถึง มีความช านาญ, มีความสามารถสูง ซึ่งเป็นความหมายเชิงอุปมา 

 กินแรง หมายถึง เอาเปรียบผู้อื่น (ความหมายตามตัว) ส่วนความหมายเชิงอุปมา หมายถึง เอา

เปรียบผู้อื่น 

 ไฟเขียว หมายถึง = สัญญาณไฟเขียว (ความหมายตามตัว) ส่วนความหมายเชิงอุปมา หมายถึง 

อนุญาต, ให้โอกาส 

(32)  เขา_________ ออกจากบ้านเพราะได้ข่าวว่าคนงานก าลังถูกไฟ________ 

ก) ลุกรีลุ้กรน  ครอก    ข) ลุกรีลุ้กลน  คลอก 

ค) ลุกลี้ลุกลน  คลอก    ง) ลุกลีลุ้กลน ครอก 

ข้อ 32 ตอบ ค) ลุกลีลุ้กลน  คลอก 

อธิบาย  ลุกลีลุ้กลน หมายถึง เร่งรีบอย่างไม่เป็นระเบียบ เชน่ เขามกีิริยาลุกลีลุ้กลน 

 คลอก หมายถึง อาการที่ไฟล้อมเผาหนอีอกไม่ได้ เชน่ ถูกไฟคลอกตาย 

 ครอก หมายถึง ลูกสัตว์หลายตัวที่เกิดพร้อมกันคราวเดียว, เสียงกรน เชน่ ลูกครอกปลาช่อน 

(33)  ข้อใดต่อไปนี้ ใช้ความผิดความหมาย 

ก) นักร้องลูกทุ่งที่มชืี่อเสียงหลายคนคนพืน้เดิมเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ 

ข) ประพันธ์เล่าว่าพืน้ฐานครอบครัวของเขาเป็นพ่อค้ามาตั้งแต่รุ่นคุณทวด 

ค) ในงานนีท้่านจะได้ชมการแสดงพืน้บ้านภาคกลาง เชน่ ลิเกและล าตัด 

ง) นักท่องเที่ยวสังเกตเห็นว่าคนพืน้นีช้อบปลูกผักสวนครัวไว้หนา้บ้าน     

ข้อ 33 ตอบ ข) ประพันธ์เล่าว่าพืน้ฐานครอบครัวของเขาเป็นพ่อค้ามาตั้งแต่รุ่นคุณทวด 

อธิบาย  ข้อ ข) ใช้ค าผิดความหมาย ควรใช้ว่า พื้นเพ หมายถึง หลักแหล่ง เช่น พื้นเพเป็นคนบุรีรัมย์ ,

อาชีพของวงศ์ตระกูล เช่น พื้นเพเป็นพ่อค้า ส่วนค าว่า พื้นฐาน หมายถึง รากฐาน เช่น พื้นฐานจิตใจ 

พืน้ฐานการศกึษา 

ส่วนขอ้ ก, ค, ง) ใช้ค าได้ถูกต้องตรงความหมายแล้ว 

 พืน้เดิม หมายถึง ความเป็นมาเดิมหรอืบ้านเกิดที่อยู่อาศัยเดิมก่อนหนา้นี้ 

 พืน้บ้าน หมายถึง เฉพาะถิ่น, ที่มอียู่ในเมอืงนัน้ๆ 

 พืน้นี ้หมายถึง แถบนี,้ แถวนี,้ ถิ่นนี ้

(34)  ค าซ้ าในข้อใดต่อไปนี้ มีความหมายต่างกับข้ออื่น 

ก) ประพันธ์ไปเที่ยวกับเพื่อนๆ ในวันอาทิตย์ 

ข) อรุณีมีเสือ้ผา้สวยเป็นตู้ๆ 
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ค) เมื่อตอนเด็กๆ ฉันไม่ชอบว่ายน้ า 

ง) ฉันเห็นทหารเดินมาเป็นแถวๆ   

ข้อ 34 ตอบ ค) เมื่อตอนเด็กๆ ฉันไม่ชอบว่ายน้ า 

อธิบาย  ข้อ ค) เมื่อตอนเด็กๆ ฉันไม่ชอบว่ายน้ า เป็นค าซ้ าที่มีความแตกต่างจากข้ออื่นๆ เป็นการซ้ า

ความหมายบอกเวลา ไม่ได้แสดงจ านวนเหมอืนข้ออื่นๆ 

 ก) เพื่อนๆ  

 ข) มีเสือ้ผา้สวยเป็นตู้ๆ 

 ง) เดินมาเป็นแถวๆ  

ซึ่งเป็นการซ้ าค าเพื่อบอกพจน์วา่มีจ านวนมาก 

(35)  ค าที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้ ข้อใดแสดงจ านวนน้อยที่สุด 

ก) ดอกจันกระพ้อรว่งพรู    ข) พราหมณ์โปรยดอกไม้ในพิธี 

ค) ผ่าแตงโมใหแ้มห่นอ่ยซิ    ง) นักเรียนวิ่งกรูกันออกมาอย่างรวดเร็ว 

ข้อ 35 ตอบ ค) ผ่าแตงโมใหแ้มห่นอ่ยซิ  

อธิบาย  ข้อ ค) ผา่ หมายถึง ท าให้แยกออกจากกันด้วยมีดหรือขวาน 

 ก) พรู หมายถึง อาการที่เคลื่อนไหวมาพรอ้มๆ กันเป็นจ านวนมาก 

 ข) โปรย หมายถึง ตกลงมาเป็นเม็ดๆ กระจายทั่วไป เช่น ฝนโปรย หรือท าให้ตกลง เช่น โปรย

ดอกไม้ 

 ง) กรู หมายถึง อาการที่ไปพร้อมๆ กันโดยเร็ว 

(36)  ข้อใดต่อไปนี้ ใช้ค าไม่ถูกต้อง 

ก) ครูฝา่ยปกครองกักตัวนักเรียนที่เป็นหัวโจกไว้ในห้อง 

ข) เรากักตุนน้ าไว้ในยามหน้าแล้ว 

ค) เขาถูกกักขังอยู่ที่เรือนจ ากลาง 

ง) พยานคนส าคัญของคดีถูกกักกันไว้ในที่ปลอดภัยแล้ว 

ข้อ 36 ตอบ ข) เรากักตุนน้ าไว้ในยามหน้าแล้ว 

อธิบาย  ข้อ ข) แก้เป็น เราตุนน้ าไว้ใช้ยามหน้าแล้ง เพราะว่า ตุน หมายถึง เก็บหรือกักไว้เพื่อกันขาด

แคลน หรอืหวังก าไรในการค้า แต ่กักตุน หมายถึง เก็บสินค้าไว้เป็นจ านวนมากเพื่อเก็งก าไร 

 ก) กักตัว หมายถึง ไม่ปล่อยไป เช่น ต ารวจกักตัวผูต้้องสงสัย 

 ค) กักขัง หมายถึง บังคับใหอ้ยู่ในสถานที่อันจ ากัด, เก็บตัวไว้ในสถานที่อันจ ากัด 

 ง) กักกัน หมายถึง ก าหนดเขตให้อยู่, วิธีการเพื่อความปลอดภัยอย่างหนึ่งที่ศาลใช้ในกรณีที่ให้

ควบคุมผู้กระท าความผิดติดนิสัยไว้ภายในเขตก าหนดเพื่อป้องกันการกระท าความผิด ดัดนิสัย 

และเพื่อฝึกหัดอาชีพ 
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(37)  “ก าแพงใดๆ ฤา กีดกั้น ดิน น้ า ลม ไฟ ร่วมกัน ฟ้าใช้ตะวันเดียวกัน” จากข้อความดังกล่าว 

กล่าวถงึสิ่งใดมากที่สุด 

ก) ความรัก      ข) เพศ 

ค) ชนช้ัน      ง) อาชีพ 

ข้อ 37 ตอบ ข) ชนช้ัน 

(38)  มัธยัสถ์ มีลักษณะอย่างไรต่อไปนี้ 

ก) มีน้อยใช้นอ้ย มีมากใช้มาก   ข) การอยู่อย่างไม่ตอ้งพึ่งพาระบบเงินตรา 

ค) การใชจ้า่ยอย่างประหยัด    ง) ตระหนี่ ไม่ยอมใช้จ่ายเงนิ 

ข้อ 38 ตอบ ค) การใชจ้า่ยอย่างประหยัด 

(39)  ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ความหมายโดยนัย 

ก) ชอบเป็นเด็กที่ซุกซนเป็นลิงมากๆ    

ข) อาจารย์พันธ์ออกข้อสอบภาษาไทยฉบับนีไ้ด้หินจริงๆ 

ค) ประยุทธ์เป็นเด็กเลี้ยงแกะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

ง) ประวิทย์พูดไม่เขา้หูจนเกือบเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทหลายครั้ง 

ข้อ 39 ตอบ ค) ประยุทธ์เป็นเด็กเลี้ยงแกะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

อธิบาย  ข้อ ค) เพราะว่า เด็กเลี้ยงแกะ มีความหมายโดยตรง คือ เด็กที่ท าหน้าที่เลี้ยงและดูแลแกะ 

ส่วนขอ้ ก, ข, ง มีความหมายโดยนัย คือ เป็นความหมายที่ตคีวามหมายอย่างอื่น 

 ก) ลงิ ความหมายโดยนัย อาการที่ซุกซอนอยู่ไม่สุข 

 ข) หิน ความหมายโดยนัย ยากมาก 

 ง) พูดไม่เขา้หู ความหมายโดยนัย  พูดไม่ด ีพูดให้ผู้อื่นรูส้ึกไม่ดี 

(40)  ข้อใดต่อไปนี้ ใช้ค าตรงความหมาย 

ก) คุณประพันธ์ท างานได้ปริมาณเกินหน้ากว่าทุกครั้ง   

ข) คุณณเดชท างานจนเกินตัว 

ค) คุณอรทัยงอนสามีจนเกินเลย 

ง) คุณพ่อปอกมะพร้าวจนเกินแกง 

ข้อ 40 ตอบ ข) คุณณเดชท างานจนเกินตัว 

อธิบาย  ข้อ ข) เพราะค าว่า เกินตัว หมายถึง เกินฐานะ เชน่ ใชจ้า่ยเกินตัว, เกินสภาพปรกติ เช่น รู้เกิน

ตัว ท างานเกินตัว 

 ก) ควรใช้ว่า มากกว่าทุกครั้ง เพราะว่า เกินหน้า, เกินหน้าเกินตา หมายถึง เกินกว่าเด่นกว่า

หรอืดีกว่าคนอื่นๆ 

 ค) ควรใช้ว่า เกินงาม เพราะว่า เกินพอดีจนไม่งาม เพราะว่า เกินเลย หมายถึง แสดงกิริยา

วาจาต่อผู้อื่นโดยขาดสัมมาคารวะ,เหลื่อมล้ าทางจ านวน 
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 ง) ควรใช้ว่า เกินการ หมายถึง มากเกินความต้องการ เพราะว่า เกินแกง หมายถึง พันหรือ

เลยความเหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว 

(41)  ข้อใดต่อไปนี้ ใช้ค าได้รัดกุมและถูกต้องตามความหมายและหลักภาษา 

ก) รุ่งวจีไม่ยอมไปอยู่กับแม ่ด้วยเป็นหว่งยาย 

ข) เธอจะไปบ้าน ขวัญใจและแก้วตา 

ค) เราต้องช่วยกันลดใช้พลังงาน มิฉะนั้นโลกจะเกิดปัญหาภาวะโลกร้อน 

ง) นักเรียนมาโรงเรียนสาย จงึรถติด 

ข้อ 41 ตอบ ค) เราตอ้งช่วยกันลดใช้พลังงาน มิฉะนั้นโลกจะเกิดปัญหาภาวะโลกร้อน 

อธิบาย  ข้อ ก) รุ่งวจีไม่ยอมไปอยู่กับแม ่เพราะว่าเป็นหว่งยาย 

 ข้อ ข) เธอจะไปบ้าน ขวัญใจหรอืแก้วตา 

 ข้อ ง) นักเรียนมาโรงเรียนสาย เพราะรถติด 

อ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม ข้อ 42 - 43 

พฤษภกาสร   อีกกุญชรอันปลดปลง 

โททนต์เสน่งคง   ส าคัญหมายในกายมี 

นรชาติวางวาย   มลายสิ้นทั้งอินทรยี์ 

สถิตทั่วแต่ชั่วดี   ประดับไว้ในโลกา 

 (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส : กฤษณาสอนน้องค าฉันท์) 

(42)  ข้อคิดที่ได้จากบทประพันธ์นี้คอืข้อใด 

ก) ชีวตินีพ้ัฒนาได้     ข) สัตว์มีคุณค่ากว่าคน 

ค) มนุษย์มีคุณค่ามากกว่าสัตว์   ง) ท าดีไว้เป็นอนุสรณ์ของชีวติ 

ข้อ 42 ตอบ ง) ท าดีไว้เป็นอนุสรณ์ของชีวติ 

อธิบาย  สังเกตค าว่า “สถิตทั่วแต่ช่ัวดี” 

(43)  บทประพันธ์น้ีไม่ได้กล่าวถงึสัตว์ในข้อใดต่อไปนี้ 

ก) ควาย      ข) ช้าง 

ค) ม้า      ง) วัว 

ข้อ 43 ตอบ ค) ม้า 

อธิบาย  กาสร คอื ควาย, กุญชร คือ ช้าง และ พฤษภ คือ วัว 

(44)  จากบทประพันธ์ข้างต้นเป็นโวหารประเภทใด 

ก) เทศนาโวหาร     ข) อุปมาโวหาร 

ค) บรรยายโวหาร     ง) พรรณาโวหาร 

ข้อ 44 ตอบ ก) เทศนาโวหาร 

อธิบาย  มีลักษณะให้ข้อคดิเตือนจิตใจ 

639



 

 ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

อ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม ข้อ 45 - 46 

ไม่ว่าวันพรุ่งน้ีมะรืนน้ี   วันท่ีมีความส าคัญกว่าวันไหน 

วันอื่นอื่นหมื่นแสนแม้นวันใด   ก็ยังไม่ส าคัญเท่าวันน้ี 

(45)  ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับบทความนี้ 

ก) สรุปใจความส าคัญตอนจบได้ดี   ข) บทความนี้มลีักษณะเป็นค าประพันธ์ 

ค) ไม่มลีักษณะจรรโลงใจ    ง) ใช้ค าฟุ่มเฟือยเพื่อเน้นย้ าความหมาย 

ข้อ 45 ตอบ ค) ไม่มีลักษณะจรรโลงใจ 

อธิบาย  เพราะลักษณะจรรโลงใจ คือ ยกระดับจติใจของผู้อา่นให้ขอ้คิด เป็นไปเพื่อการพัฒนา 

(46)  บทความนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร 

ก) ท าดีที่สุด      ข) วันนี้ส าคัญที่สุด 

ค) ควรเร่งท าความเพียรเสียแต่วันนี้   ง) วันพรุ่งนี ้มะรนืนีไ้ม่ส าคัญเท่าวันนี้ 

ข้อ 46 ตอบ ข) วันนี้ส าคัญที่สุด 

อธิบาย  เพราะสังเกตตอนจบของบทกลอนคือหัวใจส าคัญของบทความแต่ละบท 

(47)  “รายงานฉบับน้ีประพันธ์ท าแบบ________ พอให้มีส่งอาจารย์ เพราะยังมีรายงานอีก

หลายฉบับที่ยังไม่ได้ท าทิ้งไว้จนเข้าต ารา __________ 

ก) จับแพะจนแกะ หัวไม่ได้วางหางไม่ได้เว้น  ข) ต าข้าวสารกรอกหม้อ กองเป็นภูเขาเลากา 

ค) ผักชีโรยหน้า ยุ่งเหมอืนยุงตีกัน   ง) สุกเอาเผากิน ดินพอกหางหมู 

ข้อ 47 ตอบ ง) สุกเอาเผากิน ดินพอกหางหมู 

อธิบาย  สุกเอาเผากิน หมายความว่า ท าส่งๆไปเพื่อให้เสร็จไปคราวหนึ่งๆ 

 ดินพอกหางหมู  หมายความว่า ทิง้ค้างเอาไว้ท าให้พอกพูนมากขึน้เรื่อยๆ 

 จับแพะชนแกะ หมายความว่า ท าแบบขอไปที, ไม่ได้อย่างนี้ก็เอาอย่างนัน้มาแทนเพื่อใหลุ้ล่วงไป 

 ต าข้าวสารกรอกหม้อ หมายความว่า หาเพียงแต่พอมกีินไปมื้อหนึ่งๆ 

 กองเป็นภูเขาเลากา หมายความวา่ มากมายนับไม่ถ้วน 

 ผักชีโรยหน้า หมายความว่า ท าดีเพียงเผนิๆ เพื่อเอาหน้า หรอืได้รับค าชมเป็นคราวๆไป 

(48) ประวิทย์เป็นคน“ปากเปราะ” ตรงความหมายข้อใด  

ก) พูดจาว่าคนงา่ยๆ     ข) พูดโดยไม่ยั้งคิด 

ค) พูดจาเสียงแทงใจ    ง) พูดจาชวนหาเรื่อง 

จ) พูดโกหกไปเรื่อย 

ข้อ 48 ตอบ ก) พูดจาว่าคนงา่ยๆ  

(49) ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนิทาน “ปรัมปรา” เป็นจ านวนมาก หมายความตามข้อใด 

ก) ลา้สมัย      ข) ทันสมัย 

ค) พื้นบ้าน      ง) เก่าแก่ 
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จ) สืบๆกันมา 

ข้อ 49 ตอบ จ) สืบๆกันมา 

(50) การบริโภคของดบิ จะเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคอย่าง “อย่างมหันต์” หมายความตามข้อใด 

ก) นา่เป็นหว่ง     ข) ร้ายแรง 

ค) คาดไม่ถึง     ง) มาก 

จ) รุนแรง 

ข้อ 50 ตอบ ง) มาก 

(51) ห้องประชุม “อเนกประสงค์” มันใช้เป็นสถานที่จัดงานต่างๆของมหาวิทยาลัย หมายความ

ตามข้อใด 

ก) ใชง้านได้หลายอย่าง    ข) มีอุปกรณ์ครบครัน 

ค) ใชเ้ป็นประจ า     ง) ใชไ้ด้ตลอดเวลา 

จ) ประยุกต์ใชง้านทุกอย่าง 

ข้อ 51 ตอบ ก) ใชง้านได้หลายอย่าง 

(52) ภาวะ “เงินเฟ้อ” คราวน้ีสงสัยจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเป็นแน่ทีเดียว เป็น

ความหมายตามข้อใด 

ก) เงนิหมุนเวียนมาก สินค้าราคาแพง เงินมีค่าสูงขึ้น 

ข) เงินหมุนเวียนน้อย สินค้าราคาถูก เงินมีค่าสูงขึ้น 

ค) เงนิหมุนเวียนน้อย สินค้าราคาแพง เงินมีค่าสูงขึ้น 

ง) เงินหมุนเวียนมาก สินค้าราคาถูก เงินเสื่อมค่า 

จ) เงินหมุนเวียนมาก สินค้าแพง เงินเสื่อมค่า 

ข้อ 52 ตอบ จ) เงนิหมุนเวียนมาก สินค้าแพง เงินเสื่อมค่า 

(53) เรื่องแบบนี้ต้อง “ชักแม่ทั้งห้า” หมายถงึข้อใด 

ก) ชักชวน      ข) หว่านล้อม 

ค) อ้อมคอ้ม     ง) หลอล่อ 

จ) บังคับ 

ข้อ 53 ตอบ ข) หว่านล้อม  

(54) ประยุทธ์สูงกว่าประวิทย์ สนธิสูงกว่าอริสมันต์  วีระสูงเท่ากับประวิทย์ แต่สูงกว่าอริสมันต์ 

ฉะนั้นใครเตี้ยที่สุด 

ก) ประวิทย์      ข) วีระ 

ค) ประยุทธ์      ง) สนธิ 

จ) อริสมันต ์

ข้อ 54 ตอบ จ) อรสิมันต์ 
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ความสูง 

ประยุทธ์  

วีระ ประวิทย์ 

สนธิ  

อริสมันต์  

เตี้ย 

 

(55) ข้อใดต่อไปนี้ เป็นประโยคความซ้อน 

ก) กล้วยไม้ที่กระเช้าออกดอกแล้ว   ข) ฉันพบอาจารย์ของลูกค้าที่ตลาดเสมอ 

ค) งูตัวจอ้ยเกาะกิ่งไม้ที่ริมรั้ว   ง) มะม่วงต้นที่อยู่หลังครัวมีลูกหลายใบ 

จ) เราไปซือ้ผลไม้ที่รา้นเจ้าประจ า 

ข้อ 54 ตอบ ง) มะม่วงต้นที่อยู่หลังครัวมีลูกหลายใบ 

อธิบาย ข้อ ง) มะม่วง(ที่อยู่-(กริยารอง) หลังครัว (มี-(กริยาแท้ (หลัก)ลูกหลายใบ 

 ข้อ ก) กล้วยไม้ที่กระเช้าออกดอกแล้ว >>ประโยคความเดียว มีกริยาเพียงตัวเดียว คือ ออก 

(ที่+นาม ไม่ใช่ประโยคความซ้อน) 

 ข้อ ข) ฉันพบอาจารย์ของลูกค้าที่ตลาดเสมอ >> เป็นประโยคความเดียว มีกริยาหลักเพียงตัว

เดียว คอื พบ (ที่ + นาม ไม่ใช่ประโยคความซ้อน) 

 ข้อ ค)    

(56) ข้อใดต่อไปนี้ เขียนถูกต้องค า 

ก) เฟซบุ๊ก  ดิจทิัล  ลิงก์  คอมเมนต์   บล็อก   

ข) อัปเดต  พรีเซนต์ แบงก์ ทอปปิก เว็บไซต์  

ค) ไลก์  กราฟิก  คลิก  เบรก อีเมล ์

ง) เทคนิค เกมส์ วิดีโอ ฟังก์ชัน เวอร์ชัน 

จ) บุคลิก สัมมนา โอปปาติกะ เช๊ิต  

ข้อ 56 ตอบ ข) อัปเดต  พรีเซนต์ แบงก์ ทอปปิก เว็บไซต์ 

อธิบาย  ข้อ ก) เฟซบุ๊ก  ดิจทิัล  ลิงก์  คอมเมนต์   บล็อก (ค าที่ถูก = บล็อค)  

 ข้อ ค) ไลก์  กราฟิก  คลิก  เบรก อีเมล์ (ค าที่ถูก = อีเมล) 

 ข้อ ง) เทคนิค เกมส์ (ค าที่ถูก = เกม) วดิีโอ ฟังก์ชัน เวอร์ชัน 

 ข้อ จ) บุคลิก สัมมนา โอปปาติกะ เช๊ิต (ค าที่ถูก = เชิ้ต) 

(57) ต้นอเนกคุณ หมายถงึข้อใดต่อไปนี้ 

ก) ต้นมะพร้าว    ข) ต้นมะนาว   

ค) ผักบุ้ง     ง) ต้นต าแย 

จ) ต้นมะม่วง 
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ข้อ 57 ตอบ ง) ตน้ต าแย = (ค าราชาศัพท์ คือ ต้นอเนกคุณ) 

(58) ค าสามัญกับค าราชาศัพท์ ข้อใดกล่าวถูกทุกค า 

ก) ผักบุ้ง > ผักทอดยอด, ผักกระเฉด > ผักรู้นอน, ผักตบ > ผักสามหาว, ถั่วงอก > ถั่วเพาะ  

ข) ดอกสลิด > ดอกขจร, ดอกซ่อนชู้ >  ดอกซ่อนกลิ่น, ดอกขี้เหล็ก > ดอกถันวิฬาร์ ดอกมะลิ > 

ดอกมัลลิกา 

ค) แตงโม >  ผลอุลดิ, หัวปลี > ปลีกล้วย, กล้วยบวชชี >  นารีจ าศลี, เถาหมามุ้ย > เถากุ้ย 

  

ง) ปลาสลดิ > ปลาใบไม้, ปลาช่อน > ปลาหาง, ปลาไหล >  ปลาหางยาว, หอยอีรม > หอยนางรม 

จ) แมว > วิฬาร,์ หน ู> มูสิกะ, ปลาร้า > ปลามัจฉะ, ไส้เดือน > รากใต้ดิน 

ข้อ 58 ตอบ ก) ผักบุ้ง > ผักทอดยอด, ผักกระเฉด > ผักรู้นอน, ผักตบ > ผักสามหาว, ถั่วงอก > ถั่ว

เพาะ 

อธิบาย ข้อ ข) ดอกสลิด > ดอกขจร, ดอกซ่อนชู้ >  ดอกซ่อนกลิ่น, (ดอกขี้เหล็ก > ดอกถันวิฬาร์ (ที่ถูก

คือดอกเหล็ก)  ดอกมะลิ > ดอกมัลลิกา 

 ข้อ ค) แตงโม >  ผลอุลิด, หัวปลี > ปลีกล้วย, กล้วยบวชชี >  นารีจ าศลี, (เถาหมามุ้ย > เถากุ้ย 

ที่ถูกคือเถามุย้) 

ข้อ ง) ปลาสลิด > ปลาใบไม้, ปลาช่อน > ปลาหาง, (ปลาไหล >  ปลาหางยาว ที่ถูกคือ ปลา

ยาว), หอยอีรม > หอยนางรม 

 ข้อ จ) แมว > วิฬาร์, หนู > มูสิกะ, ปลาร้า > ปลามัจฉะ, (ไส้เดือน > รากใต้ดิน ที่ถูกคือ ราก

ดิน)  

 

ค าราชาศัพท์หมวดค าสุภาพ 

ค าสามัญ ราชาศัพท์ 

ผักบุ้ง ผักทอดยอด 

ผักกระเฉด ผักรู้นอน 

ผักตบ ผักสามหาว 

ผักอีร้ิน ผักนางริ้น 

ต้นสลิด ต้นขจร 

ดอกสลิด ดอกขจร 

ดอกซ่อนชู้ ดอกซ่อนกลิ่น 

ดอกนมแมว ดอกถันวิฬาร์ 

ดอกยี่หุบ ดอกมณฑาขาว 

ดอกขี้เหล็ก ดอกเหล็ก 
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ดอกมะล ิ ดอกมัลลิกา 

ถั่วงอก ถั่วเพาะ 

เห็ดโคน เห็ดปลวก 

ฟักทอง ฟักเหลือง 

ต้นต าแย ต้นอเนกคุณ 

หมอต าแย หมอผดุงครรภ์ 

ต้นเหงือกปลาหมอ ต้นจะเกรง 

ต้นทองกวาว, ต้นทองหลาง ต้นปารชิาติ 

ต้นพุงดอ ต้นหนามรอบข้อ 

กล้วยไข่ กล้วยกระ,  กล้วยเปลอืกบาง 

กล้วยสั้น กล้วยก ุ

เถาตูดหมูตูดหมา เถากระพังโหม 

เถาหมามุ้ย เถามุ้ย 

แตงโม ผลอุลิด 

หัวปลี ปลีกล้วย 

กล้วยบวชชี นารีจ าศีล 

ปลาสลิด ปลาใบไม้ 

ปลาช่อน ปลาหาง 

ปลาไหล ปลายาว 

หอยอีรม หอยนางรม 

ไส้เดือน รากดิน 

เต่า จติรจุล 

ปลิง ชัลลุกา,  ชัลลุกะ 

ควาย กระบือ 

วัว โค 

หม ู สุกร 

หนู มูสิกะ 

หมา สุนัข 

แมว วิฬาร์ 
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ลิง วานร 

ช้างสีดอ  

(ชื่อเรยีกช้างตัวผู้ที่ไม่มีงาหรอืงาสั้น) 

ช้างนรการ 

ช้างหลวง 2 ตัว ช้าง 2 ช้าง 

ช้างบ้าน 2 ตัว ช้าง 2 เชือก 

ช้างอยู่ป่า 2 ตัว ช้าง 2 ตัว 

ไข่ไก่ ฟองไก่ 

อีเก้ง นางเก้ง 

อีเลิ้ง นางเลิ้ง 

อีเห็น นางเห็น 

ปลาร้า ปลามัจฉะ 

กะป ิ เยื่อเคย 

ปลาลิ้นหมา ปลาลิ้นสุนัข 

ตากแดด ผึ่งแดด 

ขนมขี้หนู ขนมทราย 

ขนมสอดไส้ ขนมใส่ไส้ 

ขนมจีน ขนมเส้น 

ขนมตาล ขนมทองฟู 

ขนมเทยีน ขนมบัวสาว 

เคร่ืองจ้ิม เคร่ืองเคียง 

อ้วก, ราก อาเจยีน 

คนออกลูก คนคลอดลูก 

สัตว์ตกลูก สัตว์ออกลูก 

หัวคน ศีรษะคน 

ตีน เท้า 

สี่ตัว สองคู่ 

สามตัว ครบสาม 

เจ็ดอย่าง เจ็ดประการ 

ขี้ของสัตว์ มูล 

สัตว์ขี ้ สัตว์ถ่ายมูล 
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ขี้ดนิ มูลดิน 

ขี้กลาก โรคกลาก 

ขี้เรื้อน โรคเรื้อน 

ขี้ผึ้ง สีผึ้ง 

ของคาว (อาหารคาว) เคร่ืองคาว 

ของหวาน เคร่ืองหวาน 

อาหาร เคร่ืองต้น 

อาหารว่าง เคร่ืองว่าง 

ของกิน เคร่ืองเสวย 

หิน ศิลา 

สากกะเบือ ไม้ตีพริก 

ครกกะเบือ ครกตีพริก 

ต้องโทษ ต้องพระราชอาญา 

ค าพังเพย คอื กลุ่มค าที่ใช้กล่าวเป็นเชิงเปรียบเทยีบที่เป็นคติ ค าจูงใจ ค าสอน หรอืค าห้าม เช่น 

(1) บัวไม่ช้ า น้ าไม่ขุ่น  หมายถึง ถนอมน้ าใจกันไว้ไม่ใหขุ้่นเคืองกัน 

(2) ตีตนก่อนไข้  หมายถึง เป็นกังวล หวาดกลัวในเรื่องที่ยังมาไม่ถึง ยังไม่เกิดขึ้น 

(3) ชีโ้พรงใหก้ระรอก หมายถึง ชีช่้องทางช่ัวใหค้นไม่ดี 

(4) ฆ่าควายเสียดายพริก หมายถึง ท าการใหญ่แตไ่ม่ยอมลงทุน 

(5) คืบก็ทะเลศอกก็ทะเล หมายถึง อย่าไว้ใจสิ่งที่อาจมภีัยได้ อย่าประมาท 

(6) ขว้างงูไม่พ้นคอ  หมายถึง ปัดปัญหาน้ันออกไปแตก่็ไม่สามารถปัดปัญหาน้ันออกไปได้ 

ส านวน คือ ถ้อยค าที่มีความหมายไม่ตรงตามอักษร แต่เป็นถ้อยค าที่เรียบเรียงขึ้นที่มีคารม คม

คาย กินใจผู้ฟัง ใช้ค ากะทัดรัด ไพเราะ น่าฟัง โดยมีความหมายอื่นแฝงอยู่ เช่น 

(1) เต่าใหญ่ไข่กลบ หมายถึง ท าความผิดแลว้พยายามปิดบังความผดิไว้ไม่ให้คนอื่นได้รับรู้ 

(2) ดินพอกหางหมู หมายถึง ปล่อยใหก้ารงานคั่งค้างสะสมจนยากที่จะท าให้เสร็จได้โดยง่าย 

(3) เฒ่าหัวงู หมายถึง คนสูงอายุมีเล่หเ์หลี่ยมหลอกเด็กผูห้ญิงในทางกามารมณ์ 

(4) ชักแม่น้ าทั้งหา้ หมายถึง พูดจาหว่านล้อมใหเ้ชื่อด้วยค าพูด 

(5) ชักใบให้เรือเสีย หมายถึง พูดหรอืท าขวางให้การสนทนาหรอืการงานเขวออกนอกเรื่องไป 

(6) คาบลูกคาบดอก หมายถึง อยู่ในระยะคับขันก าลังจะได้หรอืเสียก้ ากึ่งกัน 

(7) ขายผา้เอาหน้ารอด หมายถึง ยอมเสียสละแม้แต่ของจ าเป็นที่ตนมอียู่ เพื่อรักษาชื่อเสียงไว้ 

(8) ไข่ในหนิ หมายถึง ของที่ตอ้งระมัดระวังทะนุถนอมอย่างยิ่ง 

(9) ข้าวยากมากแพง หมายถึง ภาวะขาดแคลนอาหาร 
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 ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

(10) ไก่แก่แมป่ลาช่อน หมายถึง หญิงที่ค่อนข้างมอีายุที่มมีารยาและเล่ห์เหลี่ยมมาก 

(11) เกลือเป็นหนอน หมายถึง สนับสนุนให้ผู้อื่นคิดรา้ยแก่พวกตน 

(12) กินน้ าใต้ศอก หมายถึง จ าต้องยอมเป็นรองเขา เช่น เป็นภรรยาน้อยเขา 
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ประกาศ 

เรื่อง  พระปรมาภิไธย  พระนามาภไิธย 
ค าอ่าน  และสรรพนาม  ค าขึ้นต้น  ค าลงท้าย 

ในการกราบบังคมทูล  กราบทูล 
 
 

ตามที่ ได้ มีพระบรมราชโองการโปรด เกล้ าโปรดกระหม่อมให้ ถวายพระเกี ยรติ ยศ   
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี  และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้
ค าราชาศัพท์และค ากราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระเกียรติยศเสมอด้วยค าราชาศัพท์และค ากราบบังคมทูล
พระกรุณาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกประการ  ตั้งแต่วันที่  ๘  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒  แล้ว  นั้น 

การนี้  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศ  เรื่อง  พระปรมาภิไธย  พระนามาภิไธย  
ค าอ่าน  และสรรพนาม  ค าขึ้นต้น  ค าลงท้าย  ในการกราบบังคมทูล  กราบทูล  ดังนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  9  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖2  เป็นปีที่  4  ในรัชกาลปัจจุบัน 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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พระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย ค าอ่าน 

และสรรพนาม ค าขึ้นต้น ค าลงท้าย ในการกราบบังคมทูล/กราบทูล 

(ส ำหรับหน่วยภำยนอก) 
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สารบญั 

 หมวดที ่๑  หน้าที่ 
  - พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑ 
  - สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๒  

 หมวดที ่๒   หน้าที่ 
  -  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร ๓ 
   กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
  - สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๔ 
  - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ๕ 
  - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ๖ 
  - สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ๗ 

 หมวดที ่๓   หน้าที่ 
  - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ๘  
   มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  
  - สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน ๙  
   วรขัตติยราชนารี 
  - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ๑๐  

 หมวดที ่๔   หน้าที่ 
  - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ๑๑  
  - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ๑๒ 
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หมวดที่ ๑ 

 - พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 - สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
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๑ 
 
 
 

หมวดที่ ๑ 
พระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย ค าอ่าน และสรรพนาม ค าขึ้นต้น ค าลงท้าย ในการกราบบังคมทูล/กราบทูล 

พระปรมาภิไธย/ 

พระนามาภิไธย 
แบบย่อ สรรพนาม 

ค าขึ้นต้น/ค าลงท้าย 
การเขียนหนังสือกราบบังคมทูล/กราบทูล การกราบบังคมทูล/กราบทูลด้วยวาจา 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
 
 

ค าอ่าน 
พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-บอ-รม-ชะ-
นะ-กา-ทิ-เบด-มะ-หา-พู-มิ-พน-อะ-
ดุน-ยะ-เดด-มะ-หา-ราด-บอ-รม-มะ-
นาด-บอ-พิด 
 

ภาษาอังกฤษ 
His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej The Great 

พระบาทสมเด็จ 
พระมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 
 

ค าอ่าน 
พระ-บาด-สม-เด็ด-
พระ-มะ-หา-พู-มิ-
พน-อะ-ดุน-ยะ-เดด-
มะ-หา-ราด-บอ-รม-
มะ-นาด-บอ-พิด 

สรรพนามบุรุษท่ี ๑ 
-  ข้าพระพุทธเจ้า 
สรรพนามบุรุษท่ี ๒ 

-  ใต้ฝ่าละออง 
ธุลีพระบาท 
 

ค าขึ้นต้น 
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท 
ปกเกล้าปกกระหม่อม 
 
ข้าพระพุทธเจ้า  (ชื่อเจ้าของหนังสือ) 
ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส 
กราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบ 
ฝ่าละอองธุลีพระบาท 
 

ค าลงท้าย 
ควรมิควรแล้วแต่ / สุดแต่จะทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ขอเดชะ  
ข้าพระพุทธเจ้า  (ลงชื่อ)  
(หรือจะน าค าว่า  ขอเดชะ   
มาไว้ท้ายชื่อเจ้าของหนังสือก็ได้) 
 

ค าขึ้นต้น 
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท 
ปกเกล้าปกกระหม่อม 
 

 
 
 
 
 

ค าลงท้าย 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ / 
พระพุทธเจ้าข้าขอรับ  ด้วยเกล้า 
ด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ  (ใช้ในการ 
กราบบังคมทูลของทหารทุกเหล่า 
ทุกระดับ) 
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๒ 
   

 
 

หมวดที่ ๑ 
พระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย ค าอ่าน และสรรพนาม ค าขึ้นต้น ค าลงท้าย ในการกราบบังคมทูล/กราบทูล 

พระปรมาภิไธย/ 

พระนามาภิไธย 
แบบย่อ สรรพนาม 

ค าขึ้นต้น/ค าลงท้าย 
การเขียนหนังสือกราบบังคมทูล/กราบทูล การกราบบังคมทูล/กราบทูลด้วยวาจา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง 
 

ค าอ่าน 
สม-เด็ด-พระ-นาง-เจ้า-สิ-หริ-กิด- 
พระ-บอ-รม-รา-ชิ-นี-นาด-พระ-บอ-
รม-มะ(ออกครึ่งเสียง)-ราด-ชะ-ชน-
นะ-นี-พัน-ปี-หลวง 
 

ภาษาอังกฤษ 
Her Majesty Queen Sirikit  
The Queen Mother 

สมเด็จพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 
 
 

ค าอ่าน 
สม-เด็ด-พระ-บอ-รม-
มะ(ออกครึ่งเสียง)-
ราด-ชะ-ชน-นะ-นี-
พัน-ปี-หลวง 
 

การเอ่ยพระนาม 
สมเด็จพระพันปี
หลวง 

สรรพนามบุรุษท่ี ๑ 
-  ข้าพระพุทธเจ้า 
สรรพนามบุรุษท่ี ๒ 

-  ใต้ฝ่าละอองธุลี 
พระบาท 
 

ค าขึ้นต้น 
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท 
ปกเกล้าปกกระหม่อม 
 
ข้าพระพุทธเจ้า  (ชื่อเจ้าของหนังสือ) 
ขอพระราชทานพระราชวโรกาส 
กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 
 

ค าลงท้าย 
ควรมิควรแล้วแต่ / สุดแต่จะทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ขอเดชะ  
ข้าพระพุทธเจ้า  (ลงชื่อ)  
(หรือจะน าค าว่า  ขอเดชะ   
มาไว้ท้ายชื่อเจ้าของหนังสือก็ได้) 
 

ค าขึ้นต้น 
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท 
ปกเกล้าปกกระหม่อม 
 

 
 
 
 

ค าลงท้าย 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ / 
พระพุทธเจ้าข้าขอรับ  ด้วยเกล้า 
ด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ  (ใช้ในการ 
กราบบังคมทูลของทหารทุกเหล่า 
ทุกระดับ) 
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หมวดที่ ๒ 

 -  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 

  กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 - สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

 - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 

 - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 

 - สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 
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๓ 
 

 
หมวดที่ ๒ 

พระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย ค าอ่าน และสรรพนาม ค าขึ้นต้น ค าลงท้าย ในการกราบบังคมทูล/กราบทูล 

พระปรมาภิไธย/ 

พระนามาภิไธย 
แบบย่อ สรรพนาม 

ค าขึ้นต้น/ค าลงท้าย 
การเขียนหนังสือกราบบังคมทูล/กราบทูล การกราบบังคมทูล/กราบทูลด้วยวาจา 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร   
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช  
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม 
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
 

ค าอ่าน 
พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปะ-ระ-เมน- 
ทะ-ระ-รา-มา-ทิบ-บอ-ดี-สี-สิน-             
ทระ(ออกเสียงเบา)-มะ-หา-วะ-ชิ-
รา-ลง-กอน-มะ-หิ-สอน-พู-มิ-พน-
ราด-ชะ-วะ-ราง-กูน-กิ-ติ-สิ-หร-ิสม-
บูน-อะ-ดุน-ยะ-เดด-สะ-หยาม-มิน-
ทรา-ทิ-เบด-ราด-วะ-โร-ดม-บอ-รม-
มะ-นาด-ถะ-บอ-พิด-พระ-วะ-ชิ-ระ-
เกล้า-เจ้า-อยู-่หัว 
 

ภาษาอังกฤษ 
His Majesty King Maha 
Vajiralongkorn Phra 
Vajiraklaochaoyuhua 

พระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
 
 
 
 
 

ค าอ่าน 
พระ-บาด-สม-เด็ด-
พระ-วะ-ชิ-ระ-เกล้า-
เจ้า-อยู-่หัว 
 

การเอ่ยพระนาม 
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

สรรพนามบุรุษท่ี ๑ 
-  ข้าพระพุทธเจ้า 
สรรพนามบุรุษท่ี ๒ 

-  ใต้ฝ่าละอองธุลี 
พระบาท 
 

ค าขึ้นต้น 
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท 
ปกเกล้าปกกระหม่อม 
 
ข้าพระพุทธเจ้า  (ชื่อเจ้าของหนังสือ) 
ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส 
กราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบ 
ฝ่าละอองธุลีพระบาท 

ค าลงท้าย 
ควรมิควรแล้วแต่ / สุดแต่จะทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ขอเดชะ  
ข้าพระพุทธเจ้า  (ลงชื่อ)  
(หรือจะน าค าว่า  ขอเดชะ   
มาไว้ท้ายชื่อเจ้าของหนังสือก็ได้) 
 

ค าขึ้นต้น 
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท 
ปกเกล้าปกกระหม่อม 
 

 
 
 
 

ค าลงท้าย 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ / 
พระพุทธเจ้าข้าขอรับ  ด้วยเกล้า 
ด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ  (ใช้ในการ 
กราบบังคมทูลของทหารทุกเหล่า 
ทุกระดับ) 
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๔ 

 
หมวดที่ ๒ 

พระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย ค าอ่าน และสรรพนาม ค าขึ้นต้น ค าลงท้าย ในการกราบบังคมทูล/กราบทูล 

พระปรมาภิไธย/ 

พระนามาภิไธย 
แบบย่อ สรรพนาม 

ค าขึ้นต้น/ค าลงท้าย 
การเขียนหนังสือกราบบังคมทูล/กราบทูล การกราบบังคมทูล/กราบทูลด้วยวาจา 

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
 

ค าอ่าน 
สม-เด็ด-พระ-นาง-เจ้า-สุ-ทิ-ดา-พัด-
ชะ-ระ-สุ-ทา-พิ-มน-ลัก-พระ-บอ-รม-
รา-ชิ-นี 
 

ภาษาอังกฤษ 
Her Majesty Queen Suthida 
Bajrasudhabimalalakshana 

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ  
พระบรมราชินี 
 

ค าอ่าน 
สม-เด็ด-พระ-นาง-
เจ้า-พระ-บอ-รม-รา-
ชิ-นี 
 

การเอ่ยพระนาม 
สมเด็จพระนางเจ้า 

สรรพนามบุรุษท่ี ๑ 
-  ข้าพระพุทธเจ้า 
สรรพนามบุรุษท่ี ๒ 

-  ใต้ฝ่าละอองธุลี 
พระบาท 
 

ค าขึ้นต้น 
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณา  
ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 
 
ข้าพระพุทธเจ้า  (ชื่อเจ้าของหนังสือ) 
ขอพระราชทานพระราชวโรกาส 
กราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบ 
ฝ่าละอองธุลีพระบาท 
 

ค าลงท้าย 
ควรมิควรแล้วแต่ / สุดแต่จะทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  
ข้าพระพุทธเจ้า  (ลงชื่อ)  

ค าขึ้นต้น 
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณา  
ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 
 
 
 
 
 
 

ค าลงท้าย 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม / 
ควรมิควรแล้วแต่ / สุดแต่จะทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  
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๕ 
 
 
 
 
 

 
หมวดที่ ๒ 

พระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย ค าอ่าน และสรรพนาม ค าขึ้นต้น ค าลงท้าย ในการกราบบังคมทูล/กราบทูล 

พระปรมาภิไธย/ 

พระนามาภิไธย 
แบบย่อ สรรพนาม 

ค าขึ้นต้น/ค าลงท้าย 
การเขียนหนังสือกราบบังคมทูล/กราบทูล การกราบบังคมทูล/กราบทูลด้วยวาจา 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี 
 

ค าอ่าน 
สม-เด็ด-พระ-เจ้า-ลูก-เทอ-เจ้า-ฟ้า-
พัด-ชะ-ระ-กิ-ต-ิยา-พา-นะ-เรน-ทิ-
รา-เทบ-พะ-ยะ-วะ-ดี 
 

ภาษาอังกฤษ 
Her Royal Highness Princess 
Bajrakitiyabha 
Narendiradebyavati 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ   
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ 
 
 

ค าอ่าน 
สม-เด็ด-พระ-เจ้า-ลูก-
เทอ-เจ้า-ฟ้า-พัด-ชะ-
ระ-กิ-ติ-ยา-พา 
 

การเอ่ยพระนาม 
ทูลกระหม่อมภา 

สรรพนามบุรุษท่ี ๑ 
-  ข้าพระพุทธเจ้า 
สรรพนามบุรุษท่ี ๒ 

-  ใต้ฝ่าพระบาท 
 

ค าขึ้นต้น 
ขอพระราชทานกราบทูล 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ 
ทราบฝ่าพระบาท 
 

ค าลงท้าย 
ควรมิควรแล้วแต่ / สุดแต่จะโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้า  (ลงชื่อ) 

ค าขึ้นต้น 
ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 
 
 
 

ค าลงท้าย 
ควรมิควรแล้วแต่ / สุดแต่จะโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อม 
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๖ 
 

 

 

 

หมวดที่ ๒ 
พระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย ค าอ่าน และสรรพนาม ค าขึ้นต้น ค าลงท้าย ในการกราบบังคมทูล/กราบทูล 

พระปรมาภิไธย/ 

พระนามาภิไธย 
แบบย่อ สรรพนาม 

ค าขึ้นต้น/ค าลงท้าย 
การเขียนหนังสือกราบบังคมทูล/กราบทูล การกราบบังคมทูล/กราบทูลด้วยวาจา 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี 
นารีรัตนราชกัญญา 
 

ค าอ่าน 
สม-เด็ด-พระ-เจ้า-ลูก-เทอ-เจ้า-ฟ้า- 
สิ-หร-ิวัน-วะ-รี-นา-ร-ีรัด-ราด-ชะ-
กัน-ยา 
 

ภาษาอังกฤษ 
Her Royal Highness Princess 
Sirivannavari Nariratana 
Rajakanya 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ   
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ 
 
 

ค าอ่าน 
สม-เด็ด-พระ-เจ้า- 
ลูก-เทอ-เจ้า-ฟ้า- 
สิ-หร-ิวัน-วะ-รี 
 

การเอ่ยพระนาม 
ทูลกระหม่อมหญิง 

สรรพนามบุรุษท่ี ๑ 
-  ข้าพระพุทธเจ้า 
สรรพนามบุรุษท่ี ๒ 

-  ใต้ฝ่าพระบาท 
 

ค าขึ้นต้น 
ขอพระราชทานกราบทูล 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรวิัณณวรี ฯ 
ทราบฝ่าพระบาท 
 

ค าลงท้าย 
ควรมิควรแล้วแต่ / สุดแต่จะโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้า  (ลงชื่อ) 

ค าขึ้นต้น 
ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 
 
 
 

ค าลงท้าย 
ควรมิควรแล้วแต่ / สุดแต่จะโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อม 
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๗ 

 
 
 
 
 

หมวดที่ ๒ 
พระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย ค าอ่าน และสรรพนาม ค าขึ้นต้น ค าลงท้าย ในการกราบบังคมทูล/กราบทูล 

พระปรมาภิไธย/ 

พระนามาภิไธย 
แบบย่อ สรรพนาม 

ค าขึ้นต้น/ค าลงท้าย 
การเขียนหนังสือกราบบังคมทูล/กราบทูล การกราบบังคมทูล/กราบทูลด้วยวาจา 

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  
เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ  
มหาวชิโรตตมางกูร 
สิริวิบูลยราชกุมาร 
 

ค าอ่าน 
สม-เด็ด-พระ-เจ้า-ลูก-ยา-เทอ-เจ้า-
ฟ้า-ที-ปัง-กอน-รัด-สะ-หมี-โชด-มะ-
หา-วะ-ชิ-โรด-ตะ-มาง-กูน-สิ-หร-ิวิ-
บูน-ราด-ชะ-กุ-มาน 
 

ภาษาอังกฤษ 
His Royal Highness Prince 
Dipangkorn Rasmijoti 

สมเด็จพระเจ้า 
ลูกยาเธอ  เจ้าฟ้า 
ทีปังกรรัศมีโชติ ฯ 
 
 

ค าอ่าน 
สม-เด็ด-พระ-เจ้า- 
ลูก-ยา-เทอ-เจ้า-ฟ้า- 
ที-ปัง-กอน-รัด-สะ-
หมี-โชด 
 

การเอ่ยพระนาม 
ทูลกระหม่อมชาย 

ทีปังกร 

สรรพนามบุรุษท่ี ๑ 
-  ข้าพระพุทธเจ้า 
สรรพนามบุรุษท่ี ๒ 

-  ใต้ฝ่าพระบาท 
 

ค าขึ้นต้น 
ขอพระราชทานกราบทูล  สมเด็จพระเจ้า 
ลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชต ิฯ  
ทราบฝ่าพระบาท 
 

ค าลงท้าย 
ควรมิควรแล้วแต่ / สุดแต่จะโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้า  (ลงชื่อ) 

ค าขึ้นต้น 
ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 
 
 
 

ค าลงท้าย 
ควรมิควรแล้วแต่ / สุดแต่จะโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อม 
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หมวดที่ ๓ 

 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจักรีสิรินธร 

  มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

 - สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  

  วรขัตติยราชนารี 

 - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 
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๘ 
 
 
 

 
หมวดที่ ๓ 

พระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย ค าอ่าน และสรรพนาม ค าขึ้นต้น ค าลงท้าย ในการกราบบังคมทูล/กราบทูล 

พระปรมาภิไธย/ 

พระนามาภิไธย 
แบบย่อ สรรพนาม 

ค าขึ้นต้น/ค าลงท้าย 
การเขียนหนังสือกราบบังคมทูล/กราบทูล การกราบบังคมทูล/กราบทูลด้วยวาจา 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน  
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี 
 

ค าอ่าน 
สม-เด็ด-พระ-กะ-นิด-ถา-ทิ-ราด-
เจ้า-กรม-สม-เด็ด-พระ-เทบ-พะ-รัด-
ราด-สุ-ดา-เจ้า-ฟ้า-มะ-หา-จัก-กรี-สิ-
ริน-ทอน-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน-
วอ-ระ-ราด-ชะ-พัก-ดี-สิ-หร-ิกิด-จะ
(ออกครึ่งเสียง) -กา-ร-ินี-พี-ระ-ยะ-
พัด-รัด-ถะ-สี-มา-คุ-นา-กอน-ปิ-ยะ-
ชาด-สหยาม-บอ-รม-มะ-ราด-ชะ- 
กุ-มา-รี 

ภาษาอังกฤษ 
Her Royal Highness Princess 
Maha Chakri Sirindhorn 

สมเด็จพระ 
กนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระ 
เทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 
 
 

ค าอ่าน 
สม-เด็ด-พระ-กะ-นิด-
ถา-ทิ-ราด-เจ้า-กรม-
สม-เด็ด-พระ-เทบ-พะ-
รัด-ราด-สุ-ดา-สหยาม-
บอ-รม-มะ-ราด-ชะ- 
กุ-มา-รี 

การเอ่ยพระนาม 
กรมสมเด็จพระ 
เทพรัตนราชสุดา ฯ 

สรรพนามบุรุษท่ี ๑ 
-  ข้าพระพุทธเจ้า 
สรรพนามบุรุษท่ี ๒ 

-  ใต้ฝ่าละอองพระบาท 
 

ค าขึ้นต้น 
ขอพระราชทานกราบบังคมทูล 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 
 
 

ค าลงท้าย 
ควรมิควรแล้วแต่ / สุดแต่จะทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้า  (ลงชื่อ)  
 

ค าขึ้นต้น 
ขอพระราชทานกราบบังคมทูล 
ทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 
 
 
 
 
 

ค าลงท้าย 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม / 
ควรมิควรแล้วแต่ / สุดแต่จะทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
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๙ 
 
 
 

 
 

หมวดที่ ๓ 
พระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย ค าอ่าน และสรรพนาม ค าขึ้นต้น ค าลงท้าย ในการกราบบังคมทูล/กราบทูล 

พระปรมาภิไธย/ 

พระนามาภิไธย 
แบบย่อ สรรพนาม 

ค าขึ้นต้น/ค าลงท้าย 
การเขียนหนังสือกราบบังคมทูล/กราบทูล การกราบบังคมทูล/กราบทูลด้วยวาจา 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ 
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
 

ค าอ่าน 
สม-เด็ด-พระ-เจ้า-น้อง-นาง-เธอ-
เจ้า-ฟ้า-จ-ุลา-พอน-วะ-ลัย-ลัก-อัก-
คระ-ราด-ชะ-กุ-มา-ร-ีกรม-พระ-สี-
สะ-หวาง-คะ-วัด-วอ-ระ-ขัด-ติ-ยะ-
ราด-ชะ-นา-ร ี
 

ภาษาอังกฤษ 
Her Royal Highness Princess 
Chulabhorn Krom Phra 
Srisavangavadhana 

สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ  
กรมพระ 
ศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 
 

ค าอ่าน 
สม-เด็ด-เจ้า-ฟ้า-กรม-
พระ-สี-สะ-หวาง-คะ-
วัด-วอ-ระ-ขัด-ต-ิยะ-
ราด-ชะ-นา-ร ี
 

การเอ่ยพระนาม 
สมเด็จกรมพระศรี 
 

สรรพนามบุรุษท่ี ๑ 
-  ข้าพระพุทธเจ้า 
สรรพนามบุรุษท่ี ๒ 

-  ใต้ฝ่าพระบาท 
 

ค าขึ้นต้น 
ขอพระราชทานกราบทูล 
สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี ทราบฝ่าพระบาท 
 

ค าลงท้าย 
ควรมิควรแล้วแต่ / สุดแต่จะโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้า  (ลงชื่อ)  

ค าขึ้นต้น 
ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 
 
 
 

ค าลงท้าย 
ควรมิควรแล้วแต่ / สุดแต่จะโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อม 
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๑๐ 
 
 
 
 
 

 
หมวดที่ ๓ 

พระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย ค าอ่าน และสรรพนาม ค าขึ้นต้น ค าลงท้าย ในการกราบบังคมทูล/กราบทูล 

พระปรมาภิไธย/ 

พระนามาภิไธย 
แบบย่อ สรรพนาม 

ค าขึ้นต้น/ค าลงท้าย 
การเขียนหนังสือกราบบังคมทูล/กราบทูล การกราบบังคมทูล/กราบทูลด้วยวาจา 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ 
 

ค าอ่าน 
พระ-เจ้า-วอ-ระ-วง-เทอ-พระ-อง-
เจ้า-โสม-สะ-วะ-ลี-กรม-มะ-หม่ืน-
สุด-ทะ-นา-ร-ีนาด 
 

ภาษาอังกฤษ 
Her Royal Highness Princess 
Soamsawali Krom Muen 
Suddhanarinatha 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ ฯ 
กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ 
 

ค าอ่าน 
พระ-เจ้า-วอ-ระ- 
วง-เทอ-กรม-มะ-หม่ืน-
สุด-ทะ-นา-ร-ีนาด 
 

การเอ่ยพระนาม 
กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ 
 

สรรพนามบุรุษท่ี ๑ 
-  ข้าพระพุทธเจ้า 
สรรพนามบุรุษท่ี ๒ 

-  ใต้ฝ่าพระบาท 
 

ค าขึ้นต้น 
ขอประทานกราบทูล 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ ฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 
ทราบฝ่าพระบาท 
 

ค าลงท้าย 
ควรมิควรแล้วแต่ / สุดแต่จะโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้า  (ลงชื่อ)  

ค าขึ้นต้น 
ขอประทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 
 
 
 

ค าลงท้าย 
ควรมิควรแล้วแต่ / สุดแต่จะโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อม 
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หมวดที่ ๔ 

 - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 

 - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 
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๑๑ 
 
 
 
 
 
 

 
หมวดที่ ๔ 

พระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย ค าอ่าน และสรรพนาม ค าขึ้นต้น ค าลงท้าย ในการกราบบังคมทูล/กราบทูล 

พระปรมาภิไธย/ 

พระนามาภิไธย 
แบบย่อ สรรพนาม 

ค าขึ้นต้น/ค าลงท้าย 
การเขียนหนังสือกราบบังคมทูล/กราบทูล การกราบบังคมทูล/กราบทูลด้วยวาจา 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
สิริภาจุฑาภรณ ์
 

ค าอ่าน 
พระ-เจ้า-วอ-ระ-วง-เทอ-พระ-
อง-เจ้า-สิ-หร-ิพา-จ-ุทา-พอน 
 

ภาษาอังกฤษ 
Her Royal Highness 
Princess Siribhachudabhorn 

พระองค์เจ้าสิริภา 
จุฑาภรณ์ 
 

ค าอ่าน 
พระ-อง-เจ้า-สิ-หร-ิ
พา-จ-ุทา-พอน 
 
การเอ่ยพระนาม 

พระองค์สิริภา 
 

สรรพนามบุรุษท่ี ๑ 
-  (ชาย)  เกล้ากระหม่อม 
-  (หญิง)  เกล้ากระหม่อมฉัน 

สรรพนามบุรุษท่ี ๒ 
-  ฝ่าพระบาท 
 

ค าขึ้นต้น 
ขอประทานกราบทูล พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทราบฝ่าพระบาท 
 

ค าลงท้าย 
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด 
(ชาย)  เกล้ากระหม่อม  (ลงชื่อ) 
(หญิง)  เกล้ากระหม่อมฉัน  (ลงชื่อ) 

ค าขึ้นต้น 
ขอประทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 
 
 

ค าลงท้าย 
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด 
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๑๒ 
 
 
 
 
 
 

 
หมวดที่ ๔ 

พระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย ค าอ่าน และสรรพนาม ค าขึ้นต้น ค าลงท้าย ในการกราบบังคมทูล/กราบทูล 

พระปรมาภิไธย/ 

พระนามาภิไธย 
แบบย่อ สรรพนาม 

ค าขึ้นต้น/ค าลงท้าย 
การเขียนหนังสือกราบบังคมทูล/กราบทูล การกราบบังคมทูล/กราบทูลด้วยวาจา 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
อทิตยาทรกิติคุณ 
 

ค าอ่าน 
พระ-เจ้า-วอ-ระ-วง-เทอ-พระ-อง-
เจ้า-อะ-ทิด-ตะ-ยา-ทอน-กิ-ติ-คุน 
 

ภาษาอังกฤษ 
Her Royal Highness Princess 
Aditayadornkitikhun 

พระองค์เจ้า  
อทิตยาทรกิติคุณ 
 

ค าอ่าน 
พระ-อง-เจ้า-อะ-
ทิด-ตะ-ยา-ทอน-
กิ-ติ-คุน 
 
การเอ่ยพระนาม 

พระองค์อทิตยาทร 

 

สรรพนามบุรุษท่ี ๑ 
-  (ชาย)  เกล้ากระหม่อม 
-  (หญิง)  เกล้ากระหม่อมฉัน 

สรรพนามบุรุษท่ี ๒ 
-  ฝ่าพระบาท 
 

ค าขึ้นต้น 
ขอประทานกราบทูล พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  
ทราบฝ่าพระบาท 
 

ค าลงท้าย 
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด 
(ชาย)  เกล้ากระหม่อม  (ลงชื่อ) 
(หญิง)  เกล้ากระหม่อมฉัน  (ลงชื่อ) 

ค าขึ้นต้น 
ขอประทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 
 
 
 

ค าลงท้าย 
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด 
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๑๓ 

 
667



Reading Comprehension 

���������ก����������������  

Directions :  Read the following passages and choose the best answer for each question. 
(%&��'�  :  �������C��	�D�����EF�
C�G���G��ก�����!
DH
!
D�"H����	����GI���J��) 

Passage 1 

African Elephant 
The African elephant is the largest land animal in the world.  It measures 4 metres tall and 

weighs up to 6 tons.  It is strictly a herbivore.  It has two main enemies-the farmer and the poacher. 
Poaschers hunt the African elephants for their expensive tusks.  The African elephants often encroach 
into farmlands in search of food.  Farmers kill the adult elephants when efforts to drive them away 
fail.  Baby elephants,  on the other hand,  and captured and sent to zoos and circuses. 

������Y	 ก��FZ�����[ก!
D�
���H\�]�!
D�"H\�#Gก  ������ 4 ���	 ���กJ^� 6 ���  �GI�FZ�����[
ก �_���FZ�����	�_
��������H
��  �����
`��	��G�กa ���� 2 ����� ��� �������GI���_	��  ���_	��G��
������Y	 ก��_�D������!
D�
	����_�  ������Y	 ก����G"กGC��_�C�!
D����_�D�����EF������	  �������̂�b��
����#���c���� (Adult Elephant) ���D�E������	J��EG�����  �������	�G�ก����กc�I/0ก1'��GI������\��ก�
�������[�GI�eIGI�	����[ 

1. What about the African elephant is not mentioned in the paregraph?
1. Its dislikes Its physical characteristics
3. Its food 4. None is correct
/�2 �ก
D��ก�������Y	 ก����E��!
DE��EH�กG���J^�\����C��	�D��? 
1. ����E����������� 2. G�ก�eI!��	���ก���������
3. ����	������� 4. E���
���\HJ�ก����
3�� 1.  Its dislikes 
����G��ก!
DE��EH�_�HJ^���� ����E����������� 

2. The word jpoachersk refers to __________ .
1. farmers 2. hunters 3. caretakers 4. Villagers
/�2 ������ j���_	��k ����� �J^� __________ . 
3�� 2.  hunters 
poachers = hunters (���_	��) 
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3. Which is correct according to the paragraph? 
1.  The African elephant is found in Asia 
2.  Many kinds of animals are already extinct 
3.  The largest land animal weighs up to 6 tons 
4.  The African elephant feeds on small animals 
/�2 ���E��J�ก����������C��	�D��? 
1.  ������Y	 ก�J�ก_\�!�
F����
� 
2.  ����[�G��F	I��!��ก���EH���]_��p"[�	
�	����G�� 
3.  ����[ก!
D�
���H\�]�!
D�"H�C�����กJ^� 6 ��� 
4.  ������Y	 ก��G
C��H�����[�Gcกa 
3�� 3.  The largest land animal weighs up to 6 tons

4. Farmers kill adult elephant because __________ .
1.  they want their tusks 
2.  they want to protect baby elephants 
3.  the elephants invade their farmlands 

they want baby elephants to be sent to zoos and circuses 
/�2 ������b������#���c���� �_	�I __________ .
3�� 3.  the elephants invade their farmlands 
����G"กGC������EF\�_�C�!
D������_�ก��� 

5. According to the paragraph,  the African elephantqs enemies refers to the ones who _____ . 
1.  hate it           2.  feed it        3.  drive it away       4.  kill it 
/�2 ������C��	�D��,  `��	����������Y	 ก� ����J^� ��!
D __________ . 
1.  �กG
�H����          2.  \������	����       3.  ��EG�������กEF       4.  b������ 
3�� 4.  kill it 

6. The word jcapturedk is closest in meaning to __________ . 
1.  caught           2.  protected       3.  shown        4.  Killed 
/�2  ������ j��k �
��������\กG���
��ก� __________ . 
3�� 1.  caught 
capture = catch (V2 = caught) �� 
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PASSAGE  2 
 The idea of jlawk exists in every culture. All societies have some kind of law to keep order 
and control the interactions of people with those around them. The laws of any culture tell people 
three things: what they can do (their rights), what they must do (their duties), and what they may do 
(illegal actions). In addition, there are usually specific types of punishment for those who break the 
law 
 

���������� @A�1 
 ���� H\��	�D��jกsk �
F	�กt����\�!"กa��u�p		� �����!�C��G���I�����
กs��������_�D���H
	I�
��GI���"�ก�	�
Ft ก 	 �����ก�����v���� กs������GI��u�p		��I�กก�v�������� 3 � D� ��� 
�IE	���� D�!
D_�ก�������	J!��EH� (� !p ���_�ก���), �IE	���� D�!
D_�ก�������!�� (����!
D���       
_�ก���), �GI�IE	���� D�!
D_�ก�������IE��!�� (ก�	ก	I!��!
Dv Hกs����) ��ก��ก��C����Fก� �G�����
�
	�F��w_�I����ก�	G�#!�����	�v��!
DGI�� Hกs�
กH��� 
 

Based on the above text, check which statement is true or false.
7. Every culture has the idea of law 

(1) true      (2) false 
J��  !"กa��u�p		��I�
���� H\��	�D��กs
�� 1 (J�ก����) 

8. Only some societies have law to keep order and control their people. 
(1) true      (2) false 
J��  ��������!����C�!
D�
กs�_�D���H	I�
��GI���"�v�������_�ก��� 
�� 2 (v H) 

9. Law tell people about their rights, their duties and illegal actions. 
(1) true      (2) false 
J��  กs�I�กv�����ก
D��ก�� !p ���_�ก��� ����!
D���_�ก��� �GIก�	ก	I!��!
Dv H
กs���� 
�� 1 (J�ก����) 

10. Legal actions are what people can do 
(1) true      (2) false 

ถาม การกระทาํที�ถกูกฎหมายเป็นสิ�งที�ผูค้นสามารถทาํได้
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�� 1 (J�ก����) 
11. There is no punishment for people who break the law. 

(1) true      (2) false 
J��  E���
ก�	G�#!�����	�v����!
DGI�� Hกs 
�� 2 (v H) 

 
Conversation

ก����@�� 

 

Choose the best answer to complete the dialogues. 

�F��ก%&�3��@A�2A@A��GHI��@��@�� 

Conversation 1 :  Two roommates are trying to decide what to have for dinner.
Pat :  Iqm too tried to cook.  ............... (12) ............... ?
Linda :  That would be nice.  ............... (13) ............... ?
Pat :  Letqs go the Chinese restaurant againg.  I like the food there.
Linda :  But we just went there last week.  ............... (14) ............... .
Pat :  The Thai restaurant?  You mean the one opposite the Chinese restaurant? 
Linda :  ............... (15) ............... .  I think the food at the Chines restaurant is rather only. 
    ............... (16) ............... .  Besid,  the Thai food at that place is very delicious. 
Pat :  ............... (17) ............... ?  Have you ever eaten there before?
Linda :  Yes.  A Thai friend took me to lunch there last month. 
Pat :  OK.  Letqs go there,  then. 
�@��@�� 1 :    �_�D��	������������  �_!�GIG �H�ก��G��_�������H� �\�����IEF!��������c�!
D

E��H

 

12. �G��ก�����!
DH
!
D�"H 
1.  Shall we have a rest   2.  Letqs eat out tonight,  okay 
3.  How about you    4.  Whose turn is tonight 
3�����    2.  LetLs eat out tonight,  okay 
%&��MN��O !��!���	 D�H��� �_! :  jw������D���ก �ก����I!��ก����� .....?k 
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�_!�	 D����_�H�������D���ก �ก����I!��ก�����  H����C��̂�����I�������EF!������	
��c���ก��� ��� 2. ����
CEF!��������ก���H
ก���E��  ����
CJ�ก����  ���������D�a 
E������ก����_�H����_!ก������� 

13. �G��ก�����!
DH
!
D�"H 
1.  Where would you like to go   2.  Do you think we really are 
3.  Do we have enough time    4.  Who would go with us 
3�����    1.  Where would you like to go 
 

%&��MN��O G �H� :  jกcH
������ก�� .....?k 
�_! :  jEF!
D	�������	�
�ก���
กH
ก���  w��������	!
D��C�k 
H���ก���������_!!
D���EF	�������	�
�  G �H��̂�����IJ�����EFE��H
  ��� 1.  
j�"e���กEFE��G�Ik �̂�J�ก����  ���������D�a E������ก�!��!�� 

14. �G��ก�����!
DH
!
D�"H 
1.  You may like to have Thai food,  then
2.  You can choose where you like to go
3.  Iqd rather go to the Thai restaurant instead
4.  Iqve heard about a good Thai restaurant 
3�����    3.  ILd rather go to the Thai restaurant instead 
%&��MN��O G �H� :  ����	��_ D�EF!
D	�����C����D���! ��[!
D�G�� ....... 

�_! :  	�������	E!�	�����C��I��	� 
�"e����J^�	���!
D�����	�����	�������	�
��I��	�  �����!
D�_!!
DJ�����	�������	
E!�	�����C��I�	��  ��H���� G �H�����_�H������กEF	�������	E!�  ��� 3. �̂�
J�ก���� 

15. �G��ก�����!
DH
!
D�"H 
1.  Thatqs right     2.  Oh,  come on 
3.  Really     4.  Thatqs a good idea 
3�����    1.  ThatLs right 
%&��MN��O G �H� :  ....... w��� H�������	!
D�����	�����ก�����	�
����������I���EF
�����  ��กก�	!
D�_!J���C�����\��	�������	!
D�����	�����	�������	�
��	���FG��  G �H��̂�
��	����� j\���G��k  ��� 1. �̂�J�ก���� Thatqs right = jJ�ก�����G��k 

ประพันธ์ เวารัมย์ >>>>เว็บไซต์http://valrom.igetweb.com

672



 

16. �G��ก�����!
DH
!
D�"H 
1.  But I like its atmosphere   2.  I prefer Thai food to Chinese 
3.  And I donqt want to eat out   4.  I enjoy all kinds of food 
3�����    2.  I prefer Thai food to Chinese 
%&��MN��O G �H� :  ....... ��ก��ก��C�  ����	E!�!
D��D�กc�	�����ก  ��ก�����G�����G��!
D
_�HJ^�����	E!�!
D	�����C��	�����ก  G �H��̂�����I_�H!
D�ก
D��ก�����	E!�  H����C� ��� 2. �̂�
J�ก����  ��� 2. jw��������	E!���กก�������	�
�k ���������D�a E���ก
D��ก�����	E!� 

17. �G��ก�����!
DH
!
D�"H 
1.  Are you hungry   2. How do you like the food
3.  Can you hurry up   4. How do you know 
3�����    4.  How do you know 
%&��MN��O �_! :  .......? �"e���!��!
D��D���ก����	�� 

G �H� :  \��  �_�D����E!�_�w��EF!������	กG�����!
D��C����D��H���!
D�G�� 
�_! :  ��C�EF!
D��D�ก���J�I 
�_!J���������"e���EF!
D��D��G���	��  �_!�̂�����IJ����� j	��EH�E�k  ��� 4. �̂�
J�ก���� 

Conversation 2 :   Andy bought a shirt from a department store.  When he got home,  he foung 

and ink spot on the collar,  so he goes back to the store to return it. 
Salesperson :  Good afternoon,  Sir. ............... (18) ...............? 
Andy :  Yes,  Iqd like to get a return for this shirt. 
Salesperson :  ............... (19) ...............,  sir,  bacause it was on sale. 
Andy :  Then can I talk to the manager? 
Salesperson :  Iqm sorry heqs not in right now.  Er ............... (20) ...............,  sir? 
Andy  :  Thereqs an ink spot on the collar. 
Salesperson :  ............... (21) ............... . 
Andy  :  Canqt I get a refung? 
Salesperson :  ............... (22) ...............,  sir.  We can only exchange it for you. 
Andy  :  All right,  then.  Thank you. 
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�@��@�� 2 :    ���H
C��C����C��� 	[���ก�����		_� ����������̂D�  ���D����กG�EFJ^���� ���_	��
��^ก�Fก���C�  H����C�����̂�กG�EF!
D	����_�D����FG
D�����\��� 

18. �G��ก�����!
DH
!
D�"H 
1.  Donqt you need help    2.  Can I help you? 
3.  Are you looking for someone   4.  Would you return the shirt 
3�����    2.  Can I help you? 
%&��MN��O !��!���	 D�H���  _��ก������ :  j����H
�	� .......?k

���H
C :  j\�� v����กEH��� ���� (refund) ����	����C��� 	[�����
Ck 
���D�G�ก���������\�	���_��ก��������ก�IJ����� jCan I help you?k �	�� jMay I help 
You?k �^D������������ j�I\�������IE	E���	�/��Ik  �GIG�ก�����ก�I����� j\��k 
���H�����������ก�	���G�ก��� ��� 2. �̂�J�ก���� 

19. �G��ก�����!
DH
!
D�"H 
1.  I hope you donqt mind  2. This style was sold out 
3.  I think youqd better not 4. Iqm afraid you canqt 
3�����    4.  ILm afraid you canLt 
%&��MN��O _��ก������ :  ....... �_	�I���C�����
CGH	��������	� 

���H
C :  ��C���_�Hก�v����Hก�	�����EH�E�� 
��ก���"vG!
D_��ก�������ก������C�����
CGH	���  �GI���H
C��_v����Hก�	��H����
_��ก�����������ก���  !���IE	�������E��EH� ��� 4. �̂�J�ก���� j�ก	�����"e�I!��
E��EH��	�k ������ jIqm afraidk �I\���ก	 D�ก���!
D�I�กJ^���� D��������!
Dv��Y��
����IE��_�\��	��v H���� 

20. �G��ก�����!
DH
!
D�"H 
1. whatqs the problem    2.  whatqs wrong with you 
3. do you have any reason   4.  may I return your shirt 
3�����    1.  whatLs the problem 
%&��MN��O _��ก������ :  j������#!��	�  v����Hก�	E�������	�  ���� .......?k 

 ���H
C :  j�
	����^ก�����Fก���C�����
Ck 
��ก�����������H
C!
D��� j�
	����^ก!
DFกk  ��H����_��ก����������IJ������

F�]���IE	  ��� 1. J�ก���� 
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21. �G��ก�����!
DH
!
D�"H 
1.  Itqs not our responsibility 
2.  Iqm sorry to see you 
3.  You cantq put the blame on us 
4.  In that case,  we can get you a new one 
3�����    4.  In that case,  we can get you a new one 
%&��MN��O _��ก������ :  ........................................ 

���H
C :  ���� ����E��EH��	�� 
_��ก������ :  ............... �	�\���FG
D��EH��!����C��	�
���H
C :  ��C�กc�กG�  ���"e 
��ก���_�H�����!
D_��ก�������กก����H
C����FG
D��EH��!����C�  \�����
C_��ก������
�̂�����I����� p
ก�	�ก�F�]��H���ก�	�I�FG
D�����\���\��  ��� 4. �̂�J�ก���� 

22. �G��ก�����!
DH
!
D�"H 
1.  I donqt think thatqs possible   2.  I canqt make a decision now 
3.  Iqm only an employee here  4.  I donqt want to argue with you 
3�����    1.  I donLt think thatLs possible 
%&��MN��O ��ก!��!��!
D_��ก����������!
D�I�FG
D��EH�  �GI���H
C������� �  
�����_��ก�������ก���  �FG
D��EH��!����C�  _��ก����������I_�H�������� �E��EH�  ��� 1. �̂�
J�ก���� 

Conversation 3 (23-27) 
Salesman :  Good morning,  sir.  Can I help you? 
Customer :  Yes,  Iqd like to return this blouse I bought here the other day. 
Salesman :  ............... (23) ...............,  sir? 
Customer :  Not really.  I bought this blouse for my daughter,  but she has. 

Already had one.  Iqd like a refund. 
Salesman          :  Oh,  Iqm afraid we donqt have a refund policy.  Would you like to look for 

Another style or color for her,  sir? 
Cutstomer :  Mmmm.  ............... (24) ............... .  Iqm afraid I might not be able to choose 

something that would fit her ............... (25) ...............? 
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Salesman       : Actually,  if you have a receipt with you,  you can exchange the blouse for anything 
you like in any department,  say .......... you can get a shirt for yourself,  ............... 
(26) ............... that its price is not more than the price of this blouse. 

Customer :  Oh great ............... (27) ............... .  Thank you. 
 

�@��@�� 6 : �FZ�!��!��	I�����G�ก���ก�_��ก������  G�ก�������ก�	������C���������_��ก���
����ก�������� �\��E��EH�  ����FG
D���FZ��������D��!�EH� 

23. �G��ก�����!
DH
!
D�"H 
1.  Why donqt you want it   2.  What do you want it for 
3.  Was there a problem with it   4.  Why do you see the problem 
3�����    3.  Was there a problem with it 
%&��MN��O _��ก������ :  j����H
�	�!���  �I\�������IE	E���	�k

  G�ก��� :  j\��  v����ก������C�!
D��C���ก!
D�
DEF���D����ก���k
  _��ก������ :  j.................... �	�k 

G�ก��� :  jกcE���� ���ก�	�ก (not really) v��I��C����C�����
C\��ก�G�ก���v�  ����p��
����
�G��  v��G����กEH��� ���� (a refund)k 

H���ก!��!��  _��ก����������IJ�����  ���C�!
D��C�EF�FZ��IE	�̂��I���������GI
��ก��������G�ก������ jE���� ���ก�	�กk  �G�����H������"vG���ก�	����� ��� 3. 
j�
F�]���IE	ก����C�����
C�	���FG���	�k  J�ก���� 

24. �G��ก�����!
DH
!
D�"H 
1.  I think so     2.  You are sure 
3.  I wonqt agree     4.  I donqt think so 
3�����    4.  I donLt think so 
%&��MN��O _��ก������ :  jv��ก	���� (Iqm afraid) �	�E���
�#�������� ��	�!���  
!����IG�������D��	���
��D�\��ก��p�E���	�k 

G�ก��� :  ��� ....... v��ก	����  v�����IE������	J!
D�I�G��ก�IE	!
D����Iก��p� 
H���กF	I#���G��!
D�ก���  ����I�G��ก���C�EH�E��J�ก\�G�ก���  G�ก����̂�����I_�H���  
E�����ก�G��ก���D�  �_	�IกG���IE��J�ก\� ��� 4. jI donqt think sok = ���IE��G�I 
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25. �G��ก�����!
DH
!
D�"H 
1.  What else 
2.  What would I care 
3.  What would you suggest me to de 
4.  What a threat could I receive from this store
3�� 3.  What would you seggest me to de

%&��MN��O           G�ก��� :  ��� ���IE��G�I  v��ก	���� v����E������	J!
D�I�G��ก�IE	!
D����I
ก��p� .................... 

_��ก������ :    j�	 �a �G��  J��!����
\��	c� (receipt) !�������	J�FG
D�����C�v�����
�
Cก��IE	\��v�กE��กcEH�!
D!����� .......k

��ก!��!�����D�G�ก����ก���E�����ก�FG
D���IE	\��ก�G�ก����G��  G�ก�������I
J�����  �G���I��I���\��!�������E	  �GIH���ก��������_��ก������กc\�������I���
���\���FG
D���FZ��������D� ��� 3. �"e�I��I���\��v�!�������E	 

26. �G��ก�����!
DH
!
D�"H 
1.  or please understand 2. but please make sure 
3.  and you have to certify 4. and then I try to remember that 
3�����    2.  but please make sure 
%&��MN��O _��ก������ :  j....... !�������I�FG
D���FZ����C��� 	[����!������ ....... ���
	�����C�����E���ก �	���������C�v��!
D������FG
D��k 

H���ก!��!��_��ก����������I���������������\����  	���E���ก ����C����!
D��
�FG
D�� ��� 2. j����������\� (make sure)k J�ก���� 

27. �G��ก�����!
DH
!
D�"H 
1. Iqll have a look    2.  I may remember it 
3. I doubt if need to buy it   4.  You may have to look at it 
3�����    1.  ILll have a look 
%&��MN��O G�ก��� :  j��
D���G� ............... ���"ek 

��ก!��!��  ��H����G�ก���_�\�ก������I������_��ก������ ��� 1. j��C�v��I
EFH� (have a look)k J�ก���� 
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W�X��' กYX ก��IZ� Grammar 

 

���@A� 1  ���3'��F��ก 

Direction : Choose the best answer 
28. I had no sooner closed the door �.. somebody started knocking on it. 

a. that  b. so 
c. than d. when 
Answer  c.  �	�\��������D�� (Conjunction) jno sooner �� thank  H����C����D��
������ jno sooner��.k       
�̂�����\��  jthank  ������̂��FZ����  c.  �!����C� 

29. jI donqt like science fiction.k 
 j ���.. do I.k 
    a. Also  b. Either 
    c. Both 
   Answer  c.  ก�	กG���Ft ��p���D��I����กG����C���
ก\�F	I#��!
Dv������G������IE���FZ��	��E��!��  

�����
C ������C��
ก �	�\��#�	��	���!
D�FZ�  Nor, Neither + ก	 ������ + F	Ip�� ����  Nor do I.   �	�� 
Nor do I. �	��    Neither did he.  ����G��ก�̂��FZ����  d.  

30. Either of the women ���capable of looking after the baby.
a. are  b. is 
c. they are d. she is 
Answer b.  ก�	\��  jEitherk  ���D�\��	���ก������� (Noun)  �	������		_��� (Pronoun)  !
D�I�FZ�
F	Ip�� (Subject)  �I!��\���
	�F�FZ���ก_��[ (`^ก����ก  Grammar  �	�D��  Agreement of Subject 
and Verb)  !��\��\�����
C�I�����
ก	 ���FZ�	�F��ก_��[ �̂��G��ก���  b.   

31. Hurry up ! ��� for you.
a. We all wait  b. We all waited 
c. Weqve all waited d. Weq re all waiting 
Answer  d.  ก�	\����������"!����ก�I�ก\��	����� �������!
D�I������I�FZ�ก�	����\����c� Tense  
!
D�IEH�\���FZ�  Present Continuous Tense  �FZ�����\�]� (`^ก����ก  Tense   �	�D�� Present 
Continuous Tense  ������̂��FZ����  d.   
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32. Sheqs a very selfish woman, but somehow you canqt help ��.her. 
 a. liking  b. like 
 c. to like d. that likes 
 Answer  a.  �	�\��ก	 �� jcanqt helpk  �_�D��FZ�������!
D�FG���  j�HE��EH�!
D�Ik�^D�!��\�������FZ�ก	 ��!
D

�I�
ก		���	�  (transitive Verb)  ����� �̂�����\���������	��  V.ing   !��\������G��ก�̂��FZ����  a.  
 

���@A� 2  ����F��ก���[NH 

Direction : Choose the one that is not correct in English.

33. In such a selfish society  as ours,  a couple needs to study each other before committing.
                                                   a.                           b.                     c. 
 Themselves to marriage. 
           d. 

 Answer  b.  �	�!	����F	Ip��\�F	I#���
C���  ja couplek  �^D�����J^�  j���k �I\����������!
D�FZ�
_��_��[ �̂�!��\��ก	 ��!
D������I�FZ�	�F_��_��[EFH��� #H�!
D  jneedsk �I����E���� � j s k ��D������� 
j bk  �ก��FZ�   jneedk  

34. John, had studied  his lecture notes thoroughly,  was well prepared for the Physics exam.
                      a.                                                                  b.             c.                            d. 

Answer  a.  \�F	I#���
C�I�
ก	 ���!�  (K2)  �GI K1 (Subject) �_
�������GI���  �	��I!	����ก	 ��
�!����D�����G��F	Ip���IE���
��	�D������  Comma  ��D�#H��	� �	��̂�\���FZ��������� �^D�\�!
D�
C�I
�FZ�   Participial phrase  ���  jHaving studiedk  !��\����� a.  �����ก��FZ�H��!
DกG���E���G�� 

35. She was thirsty,  so, she refused to drink  any soft drink. 
                        a.       b.                           c.        d. 
Answer b.  \�F	I#���
C�I��H�������H������� 2  main clause  !�C�  main clause ���� �GI main 
clause   �G�� �	��̂���	\��  jbutk �!�������  jsok  \����  b. 

36. American architecture is at is best  when  it concerns with  buildings  which have a practical

purpose. 
                                           a.                                 b.                                     c.                      d. 
Answer  b.  �	�!	�\�  clause  �G���������I\���FZ�  Passive Voice  �_	�IF	Ip�� j it k  �I�����FZ�
v��ก	I!�� �̂������ก�E�\���� b.  �FZ�  j is concerned withk  
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37. The ones who have read the book know the answer, but another donqt.  
                  a                b.                                   c.                                    d.  
 Answer  d.  �	�\��  jthe onesk  ก�  jthe othersk �_�D��ก����������̂D��	����_�ก��̂D��FZ������E	      

����
ก��������̂D��^D���	�I�
C�w_�I\�กG"��!
D�	�กG������G��\������	ก jthe onesk  �̂�!��\��\�
�����G���I�����FZ� jthe othersk �_�D��
C�w_�I\��	�D����C� �GI�FZ�	�F_��_��[�
กH��� �̂��G��ก���  d.  
#H��!��FZ� jthe othersk   

 

���@A� 3  ���/�H%��2\���%��2����I1]�^_O% 

Direction : Choose the best paragraph of the given statement.
 

38. The news of her return caused us no little surprised.
a. We are not surprised when she returned.
b. We knew she had returned but were still surprised.
c. Her return did surprise us a little.
d. We were did surprised when we heard she had returned.
Answer d.   �	�!	����  jlittlek  �I\�����������FZ�Ft ��p (Negative meaning)  �GI
�eI�H
��ก��\�F	I#���
Cกc�
������  jnok  �����G�� �̂�!��\���ก H�����������Ft ��p����Ft ��p �̂�
EH���ก���FZ��ก�G��  (Positive statement)  �	��̂�	������IE���G��ก��� a.   �_	�I�FZ�Ft ��p �	�!	�
���  jlittlek �I�����	�����ก���������!
D�FG��� j��กk �_	�I jlittlek �FG���  j������กak H����C�  
j no littlek  �̂�EH������������  j��กak   !
D������  jgreatlyk \���� d. ��D���� 

39. Some foreigners find Thai food too hot to eat. 
a. Some foreigners love to eat Thai food when it is very hot.   
b. Some foreigners look for a good place to eat hot Thai food. 
c. Some foreigners cannot eat Thai food because it is very hot. 
d. Some foreigners cannot eat Thai food when it is served hot. 
Answer  c.   �����������  jtoo �..tok  ����J^� j��ก�ก �EF!
D�Ik �^D�\�����������FZ�Ft ��p 
�I��c����  a. �GI��� b.  �FZ��ก�G���̂�E���G��ก �������  d. �I�
���!
D�ก ������������#�!�[!
D������  
jservedk   �̂�E����	�G��ก H����C� ���!
DJ�ก�̂��FZ���� c.  
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40. I canqt believe how polluted the air is ! 
a. I  donqt know how the air is polluted.
b. I donqt believe that polluted air exists here.
c. I canqt believe that polluted air exists here.
d. Iq m very surprised that the air is so polluted.
Answer d.   ��������\����  a. ��� jw��E��	��.....k  �IE���	�ก�#�!�[!
D_�H��� jw��E�����D��k �̂�E��
�G��ก���  a. �GI�����������  canqt  �IE��������ก�  jdonqtk \���� b.  ������� c. �I�
���!
D\��
��������  �ก ������  jexists herek  �̂�v H ����G��ก�̂��FZ����  d. �_	�I jcanqt believe �I������ก�
very surprisedk  

41. John is very considerate and also very down-to-earth.
This means that John . ��� 
a. is practical and sensible . b. is a very devoted farmer. 
c. never has good ideas. d. is rough and dirty. 
Answer a.   �	�����I!	���������กG��a ���������  jdown-to-earthk  ��� jG������_�C�H ��	��
����J^��FZ���!
D\���c��	��\�����k �̂�!��\�����������IEF\�!��H
 �^D�����G��ก��� c. �GI��� d.
�I������H! C�EF�_	�I��������!
DEH��I�FZ�G ������� b.   กc\����������H
 ����IE���	�ก�#�!�[ 
�_	�I������  devoted �I����J^� j�"! `k �̂��G��ก���  a.  �^D�����J^��FZ���!
D����\�����D�!
D�

������c��ก��c�\� �GI�FZ�v���
��	�e[����E�� ��������G������D���D���� (����	�������  
jconsiderate �I����J^� ��c��ก��c�\��	���̂กJ^�����D�k 

42. It looks as if his job could be quite dangerous. 
a. His job was very dangerous.   
b. His job might be fairly dangerous. 
c. His job seems to have been quite dangerous. 
d. His job can look rather dangerous. 
Answer b.   �����������  jas ifk  ��� j	��ก����k ������H�J^�ก�	E���FZ��	 �  (unreal) H����C� 
�����G!
DEH��I�	�����ก�� �^D�\�!
D�
C�I��c���� j�����������C�����IE��J^�ก�����	����กk ��� 
�������������	�ก������ก�#�!�[ �^D�����G��ก!
D����G�ก�eI�
C�I�FZ��_
����� b.   �!����C� �_	�I  
jmight ����J^� ����Ik       �̂��FG��� j���E���FZ��������C�������
Ck H��!
D#�!�[�FZ����� �̂��G��ก���  b. 
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���@A� 4  ����3N2%&� '̀a@b  

Direction  :  Complete the following passage with the given words. 

Passage 1 
 Blood has been called jthe river of lifek  It could also be called jthe living riverk About 43. blood in 
the human body is made of  44.  cells that take food and oxygen to the tissues of the body and  45. waste 
products. The other half is a yellowish liquid called plasma. Substances in the blood also fight germs that  
46.  the body and cause disease. 
 The  heart pumps blood through the body.  Blood flows from the heart to the lung, where it  47.  a 
waste products, the gas carbon dioxide, that it  48.  from the body.  This gas is greeted  out and,  49,. The 
blood picks up fresh oxygen.  Blood then returns to the heart,  which pumps it through the arteries to 50.,  
Along the way, the blood delivers oxygen to all the cells of the body and collects combos dioxide from the 
cells.  The blood returns of the heart 51.  The veins.  The whole  52.  is repeated.  
 

43. a. half of the total amount of  b. half of the total number of 
c. the half total amount of  d. the  half total number of 
Answer a.   ������  j�	̂D���̂D�k (half) �	���ก�IE��\��  article  jthek  �GI������!
D��E��EH��I����\�� 
jamount ofk  E��\��  jnumber ofk  !
D\��ก�������!
D��EH� !��\������G��ก�I�FZ���� a. �^D��	��I�FG���  
jF	I��e�	̂D���̂D����F	 ��e�G��H!�C���H\�	���ก�������.....k 

44. a.alive b. living  
c. lively d. live 

 Answer b.   �	�\��  Non-Finite Verb  F	I��!  Participle  ���\���FZ�  adjective �_�D�����������\�!
D�
C  
jcellsk  �I�
��������� �̂�\��	�F���  Participle  �_�D��ก�������!
D���  cells  �I�FZ�G�ก�eI!
D�
�
� � 
���E��\��  cells  !
DJ�ก!��\�����EF�G�� !��\�� Participle  !
D\������  cells  �̂������FZ�  Present Participle 
�	��  	�F   V. ing    ��D���� ����G��ก�̂��FZ����  b.  

45. a.carry  through b. carry out 
     c. carry off d. carry on 
 Answer c.   ก�	\��ก	 ��!
D�FZ�������\�!
D�
C�I����\��ก	 ��!
D�FG���  j�����ก��, b��k \���� c.  �̂�EH�

\����������!
DJ�ก���� �_	�I�����D� ����   carry out ����J^� H���� �ก�	�	������	c� �GI carry on 
����J^� H���� ����EFกc�IE��EH����������	�ก��������!
D�I�� � ����  carry  through  �IE���

��������#H��	�ก�#�!�[!
D\���� �̂������G��ก��� c.  
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46. a.invade  b. attack 
 c. assault  d. interfere 
 Answer a.   ��������������!
D�����\��\������
C�I�����FG��� j"ก	"กk �_	�I\���������
������ 

j������k   (fight)  �̂��G��ก��� a.  ����������  jattackk  ����J^� #���
 ������  jassaultk  ����J^� #���
, 
������, !��G�� �GI������  jinterferek  ����J^� �ก
D�������	���"���ก
D�� 

47. a.gives in  b. gives out  
 c. gives away  d. gives up 
 Answer  d.   ��������!
DEH�\���������
C�I����\�����`�_![!
D�FG��� j! C�EF�	���"� �	���G กk H��\����  

d.  �_	�I������\��I�
����!
D����G��H!
DH
vG�กH��EF���ก�	\��	���ก��EH�\���G��HEF�G
C����������a ���EF 
����G��H!
DE��H
กc�IJ�ก���EF! C��	��Y�ก\����
ก�	�C� �^D�������I�	�ก����  d.   ���������� jgive ink  
����J^�    ����_� ������  jgive outk  ����J^� FG��� �	����ก���� �GI������ jgive awayk ����J^� �ก
\���	����
��GI 

48. a.collected b. is collected 
    c. has collected d. has been collected 
 Answer c.   ก�	\��#�	��	���\�F	I#���
C�I�����FZ�  Present Perfect Tense  !
D�FZ�  Active Voice              

�_	�I�FZ�ก	I��ก�	���	���ก��!
DH���� ��	�D����#H��G�H #H�!
D�
	���ก��#H��G�H #H�!
D�
	���ก��
�FZ�v��ก	I!���	��H���� �ก�	\�������I����a !������	�D���� �̂�!��\������\��  Tense  H��กG����
C ����G��ก!
D
EH��̂������FZ����  c.  �!����C� 

49. a.exchange b. changes  
    c. in exchange d. changed 
 Answer c.   ��������!
DEH�\������G�
C����I����J^�  j\�G�ก�eI�_�D��FZ�ก�	�Gก�FG
D��k �FZ�ก�	\��

#�	��	���\�	�F����G
\�F	I#���
C �I!��\��EH��������!
D��H���ก���ก�	\������_
������H
�� ����G��ก!
D
����I��!
D�"H�̂�����!��\���G��ก��� c.  ��D���� 

50. a.the whole body b. the whole bodies  
    c. whole body d. whole bodies 
 Answer a.   ��������!
DEH�\�F	I#���
C�I���กJ^�ก�	\��	�F����GI��������!
D�
C�w_�I���I����� 

j	���ก��!�C���H�
C�!����C�k  �GI����J^�	���ก��������	��_
�����H
�� ����G��ก!
DH
!
D�"H�̂��FZ���� a.  
�!����C� 

 

ประพันธ์ เวารัมย์ >>>>เว็บไซต์http://valrom.igetweb.com

683



51. a.by b. through 
    c. by way d. by means  
 Answer b.   ��������!
D�ก H�^C�\�����
C�I����J^�ก�	!
D	���ก������G��HEF������\�#H�v�����cH#G� �

H�� �_�D��FZ�ก�	�	���กGEก�GIก�	!��������#G� �!
D�ก H��ก�����IH��กG��� !��\������\��������D���	��  
Preposition  !
D�FZ���������\���ก Hก�	��G�D��!
D\�G�ก�eI!
Dv������	��v���EF�̂�����\����� b.  
�!����C� 

52. a.processing b. proceed 
     c. process  d. proceeding 
 Answer c.   ��������\�����
C����\��������!
D�FZ�F	Ip�������� c.  �!����C�!
D�I�FG���  

jก	I��ก�	k �̂��IEH���������!
DJ�ก���� �������  a.  �FG���  jก	I��ก�	k  �̂��IEH���������!
D
J�ก���� ������� a.�FG���  j������k ���  b. �FZ����ก	 �� ����J^� H���� �ก�	�	��������!
D�FG��� ก�	
H���� �ก�	 �GI��� d.�I\��\�	�F�!
D�G���ก����  b. �^D�\�������������������  b. \���H
��ก�� 
�̂��G��ก��� c. 

 
Test  on  Subject-Verb  Agreement 

53. Here _________  the  house  I  want  to  see.
1)  be     2)  am 
3)  is  4)  are 

54. Nowadays  there  _________  many  flyovers in Bangkok. 
1)  be  2)  is 
3)  are  4)  am 

55. They  are  new  born  __________. 
1)  baby  2)  child 
3)  babies     4)  girl 

56. The  ___________  is  having  a  meeting. 
1)  members    2)  students 
3)  senators     4)  committee 

57. Most  of  his  friends,  but  not  Somsak,  _________  to  play  football. 
1)  likes     2)  like 
3)  has  liked    4)  was  liked 
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Keys  of  Subject f Verb  Agreement 
 

53. 3��  3      �^C����    Here    +  ก	 ��v�����    ��� 
       �	��       There   +  ก	 ��v�����    ��� 
 
       ����ก_��[  ���  is 

 
54. 3��  3             There   +   ก	 ��v�����    +      ��� 

  
       3��ก�NO�a\0a1�b  =  are       many  flyovers  (���_��_��[)

     55. 3��  3 ������!
D�FZ���������  (�ก�G��)  v.  to  be  �I�����
_��[��H�G���ก�  v.  to  be  H���  
��D����  J��  v.  to  be  �FZ�ก	 ��_��_��[  �����������FZ�_��_��[  J��  v.  to  be    �FZ�
ก	 ����ก_��[!
DG�!���H���  j-yk   �GI����  j-yk  �FZ�_��]��I���D��FG
D��	�F�FZ�
������_��_��[�����FG
D��  jy            ik  ก����G���̂��� �  j-esk  !������  
����  baby           babies,  fly            flies,  story           stories 

56. 3��  4 ก�	\�����ก	 ��\����H�G���ก�F	Ip����C�  ���D�F	Ip���FZ���ก_��[�I\��ก	 ��
��ก_��[ �GI\��ก	 ����ก_��[  �GIJ��F	Ip���FZ�_��_��[กc�I\��ก	 ��_��_��[  H���
C 

F	Ip��  (S) ก	 ��  (F���"��ก�G) 
He,  she,  it,  n.  ��ก_��[  (E���� � s)  �GI  n. ��E��EH� 
You,  we,  they  �GI  n.  _��_��[  (�� �  s) 
I 

is/ has/ does/  v.  �� �  s 
are/ have/ do/  v.  E���� �  s 
am/ have/ do/  v.  E���� �  s 
 

57. 3��  2 ��ก	I�����F	Ip������	ก�GIF	Ip�����!
D����
������EF�
C��D�����ก	 ���GI�		_��� 
�I����v�����F	Ip������	ก 
  not,  and  not,  but  not,  with, 

s. 1    +  like,  together  with,  as  well  as,                  + s.2  +  v./ pron.  v�����  s.  1  
  including,  no  less  than, 
  in  addition  to 
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Test  on  Tense 

 
58. It  _________ now.  Donqt  go  out. 

1)  is  raining    2)  has  been  raining 
3)  is  going     4)  rained 

59. I  _________  watch  TV;  I  _________ a  letter  to  a  friend  yesterday.
1)  hadnqt  wrote    2)  didnqt  had  written
3)  hadnqt,  had  written   4)  didnqt,  wrote

60. I  _________  300  bath,  but  I  _________ spend  it  all  yesterday.
1)  was  ;  do    2)  do  ;  do
3)  had  ;  didnqt    4)  have    ;  do

61. _________ you  _________ your  own  car  to  Ham-Hin  next  Wednesday.
1)  Have  ;  been  driving   2)  Would  ;  be  driving
3)  Will  ;  drive    4) Do  ;  drive

62. This  machine  _________  For  three  hours  when  it  broke  down.
1)  would  be  run    2)  ran 
3)   is  run   4) has  been  running

 

Keys  of  Tense 

58. 3��  1 Present  Continuous  Tense  (S  +  is, am,  are  +  V.  ing)  
��H����"ก�	e[!
Dก��G��ก	I!������\��eI!
D_�H  �	����ก����ก��G�  now  ��D���� 

59. 3��  4 Past  Simple  (S + v.2)  �_�D��ก�G�����"ก�	e[!
D�ก H�^C�\��H
�  ��ก����ก��G�   
yesterday  (���D����)  \��  v.2  ���  v.2 =  didnqt  ;  wrote   

60. 3��  3 Past  Simple    \���_�D��ก�G�����"ก�	e[!
D�ก H�^C�\��H
�  �
	�FF	I#��  H���
C 

\2�O�\3G :  adv.  !
D��ก�I����\�F	I#��  Past  Simple  กc���������  (week,  
    month, year ) 
:  ���	�C�����I�
��"F	I#���ก��G�ก��ก����� 

 s.   +  v. 2 
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61. 3��  3 Future  Simple  \��ก����"ก�	e[!
D�ก H�^C�\������  �^D���ก�
������EF�
C\�F	I#��  
����  

later,  tomorrow,  next  �G� 
 
 
 
 
 

62. 3��  4  Present  Perfect  Continuous  \���C��������"ก�	e[��̂D�����I�ก H�^C�\��H
��GI� C��"H
EF 

�G��  ������"ก�	e[��C�EH��ก H������ก���G�H��G��
	�FF	I#��H���
C
 
 

Test  on  Auxiliary 

63. My  parents _________ come  home  at  6:00  p.m.
1)  is  able  to 2)  ought 
3)  may  4)  has 

64. A   :   Why  do  you  seem  happy? 
B   :   Because  I _________ study  here  anymore. 
1)  donqt  to  have 2)  not  have  to 

  4)  donqt  have  to 
65. To  whom  does  this  purse _________ ? 

1)  will  belong    2)  has  belonged 
3)  beiong     4)  belonged 

66. _________  I  _________  to  help  you  ? 
1)  Am,  able    2)  Can,  able 
3)  Can,  blank    4)  Blank,  able   
 

 will 
s.   +               shall  +  v.1  (������)   
 be  going  to 

        s.   +  have  /  has   +  been   +  v. ing
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67. This  evening  John _________, but  Iqm  not  sure. 
1)  will  come    2)  might  come 
3)  has  come    4)  comes 

 

Keys  of  Auxiliary 
 

63. 3��  3  
 
  

 
64.  3��  4 ก�	!��ก	 ������  have  to  �FZ�F	I#��Ft ��p�I����\��  v.  to  do  ��������������  

�GI  have  �I��������\�	�F���  v.1  
  do  not  have  to 
  does  not  have  to F���"��
  did  not  have  to  -  �H
�

65.  3��  3 ���D�\��  v.  to  do    ������\�F	I#�����J�����  does  �G���������H���ก	 ������!
D  1  
����กc���  belong  ��D����  does  +  v.1

66.  3��  1 ก	 ������  can  �GI  be  able  ���D�!���FZ�F	I#�����J���I�ก  can  E������F	I#��   
�FZ�  can  I  help  you?  ����ก�  can  ����E���
  to  ��� can  +  v.1  ���#�!�[�
  to  ��

��
wI��C�����\�� be  able  to �G��v�� be  �FZ� am ��H�G���F	Ip�� I  �FZ� Am  I able to  
help you?   

67. 3��  2 ก	 ������  may  �	��  might  \����H�J^������FZ�EFEH�  ����  He  may  come   
(�������I��)   ����������
C���  ���[�����I�����v�E�����\���H�����E��������
\��  may  �	��  might 

Ought  to  +  v.1  (������)    
��� 

Has  /  have  to  +  v.1  (������)   ���� 

Is  /  am  /  are  able  to  +  v.1  (������)  ������ 

May  +   v.1  (������)    ��� 
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Test  on  If  -  Clause 

 
68. If  I  had  a  hat,  I  _________ lend  it  to  you. 

1)  will     2)  were 
3)  will  be     4)  would 

69. If  it  _________ rain,  I  would  postpone  my  trip  t  London. 
1)  was  to     2)  is  to 
3)  had  to     4)  were  to

70. If  she  _________hard,  she  _________ good  grades. 
1)  work,  get    2)  works,  will get 
3)  worked,  got    4)  works,  get 

71. If  I  had  enough  money,  I  _________to  study  abroad.
1)  go     2) went 
3)  will  go     4)  would  go

72. Unless  you  _________ this  contract,  the  company  _________  you. 
1)  sign  ;  would  hired   2)  signed  ;  would  have  hired 
3)  sign  ;  will  not  hire   4)  would signed  ;    hired 

 

Keys  of  If  -  Clause

68. 3��  4 �	"Fก�	\��  v.  \�F	I#�����D��E�  (If-Clause)  
 F	I#���G�ก F	I#������ 
�FZ�EFEH�\�F���"�� s.  v.1  (v�����  s.) If s . + v.1  (v�����  s.) 
�FZ�EFEH�\������ s. + will/be  going  to + v.1  (E��v��) If s . + v.1  (v�����  s.) 
�FZ�EFE��EH�\�F���"��      v.  ����  ���� 

     could 
  s.  +        would 
                should 
                might 

If s . + v.2 were   
*  J��  v.2  �FZ�  v.  to  be  \��\��  
were  ก� F	Ip��!ก��� 

 

+  v.1(������) 
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�FZ�EFE��EH�\��H
�  v.  ����  ���� 

 could 
  s.  +        would 

should 
might 

 
 
If s . + had  +  v.3   
 

 *E�����  if  �I���������	��กG��F	I#��  F	I#���G��!
D����� H  if  �I�FZ�F	I#���������� 
69. 3��  4 H�ก�	\��  If  4  ���	  \����  1 

  
 
                were  to            would  postpone 
\2�O�\3G  EH��p ���G������G��กG"�����"�   \��  were  �G�H

70. 3��  2   
71. 3��  4 
72. 3��  3 %&��MN��O�aN�2�3N2:    unless  =  if  �.. not 

 Unless  you  sign  this  contract,  �. 
=  If  you  donLt  sign  this  contract,  �.. 

 

Test  on  Subjunctive 

 
73. The  parents  wished  their  children _________ at  home. 

1)  has  been  stayed    2)  had  been  stayed 
3)  has  stayed    4)  had  stayed 

74. It  is  about  time  you  _________  of  you  self. 
1)  think     2)  thought 
3)  thinking     4)  had  thought 

75. It  was  necessary  that  all  of  the  new  students _________ orientation. 
1)  are  attending    2)  attend 
3)  are  attended    4)  attended 
 

+  have + v.3 

    3  IfS.   +   v.2,       S would  v.1
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76. The  little  boy  sings  as  if  he  _________  an  experienced  singer. 
1)  is     2)  were 
3)  was     4)  be 

77. God  _________  our  family. 
1)  save     2)  saves  
3)  is  saving    4)  is  to  save  

 

Keys  of  Subjunctive 

73. 3��  4 �	"Fก�	\��  v.  \�F	I#��!
D�
  wish  (F	�	J��) 
�FZ�EFE��EH�\�F���"��  :  s.  +  wish  +  (that)  + s.  +  v.2  �	��  were 
�FZ�EFE��EH�\��H
�  :  s.  +  wish (ed)  +  (that)  + s. had +  v.3   
�FZ�EFE��EH�\������  :  s.  +  wish  +  (that)  + s.  + would  + v.1  (E��v��)

74. 3��  2 ก�	\���G
���EF�
C  F	I#�������I�FZ�  S  +  v.2
If  only  �  (J��) 
Itqs  time  � 
Itqs  about  time  �          (J����G��G��!
D) 

  s. +  v.2  
Heqd  rather  �  (������ก�I) 
I  think  it  would  be  a  good  idea  if  �  (� H����FZ�� D�!
DH
J��...) 

75. 3��  2 กG"������ก����  ��ก	 ��\�	�F  infinitive  E���
  to  \�!
D�
Cกc���  ก	 ������!
D  1  E��v�� ����  
It is necessary that  s.  +  v.1  E��v��* 

was important 
 essential 
It  was  necessary  that     ��  attend 

76. 3��  2 ก�	\��  as  if  �	��  as  though  H���
C  
1.  S  v.1  as  if  S  +  v.2* 
2.  S  v.2  as  if  S  +  had  v.3 
�	�ก����	  1  ��  v.2  ��������FZ�  were 

77. 3��  1 God  /  Long  +  ก	 ������!
D  1  E��v��*  
 

ตอบ SAVE
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Test  on  Adjective 
78. The  conclusion  statements  of  this  report  are  partially  _________. 

1)  the  truest    2)  more  true 
3)  truer     4)  true 

79. Doesnqt  the  girl  look  _________  when  a  dark  shadow  appears  ? 
1)  fright     2)  frighten 
3)  frighteningly    4)  frightening 

80. _________ happens  in  my  life  lately. 
1)  Nothing  wonderful   2)  Nothing  wonder 
3)  Wonderful  nothing   4)  Wonder  nothing

81. Iqll  be  back  home  _________  than  I  was  last  night.
1)  lately     2)  latest 
3)  late     4) later 

82. The  _________  is  on  the  third  floor  of  that  _________  building. 
1)  book-store  :  sevenstory   2)  storebook  :  storyseven  
3)  book-store  :  story-seven  4) storebook  :  seven-story 

 

Keys  of  Adjective 

78. 3��  4 ����G��ก  true  (J�ก����)  �FZ��"e`�_![!
D�
�����������	e[\�������E�������F	
��!
�    
E�������F	
��!
�  E������\��  -er   -est  �	��  more  most  �
ก  ����
�
ก�G�����  ���� 
perfect  (���	e[�)   true  (J�ก����) 
mortal  (���)    square  (�
D��G
D��) 
immortal  (���I)   circular  (��กG�) 

79. 3��  4 ก	 ��\�	�F���  v.ing  !������!
D�FZ�����"e`�_![�กJ^�G�ก�eI�������������� H���  
��\H����̂D�  ����  annoying  (���	����]),  boring  (�����D�),  exciting  (���
��"ก����),  frightening  (���กG��)  �^D�����G��  Linking  Verb  ������  adj. 
 
     E��\��  -ly  �FZ��"e`�_![  = frightening 
 
  EH��ก�  look,  feel,  seem,  appear,  remain,  smell,  taste 
 

S  +  VLK  +  adj 
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80. 3��  1 �"e`�_![����G��������EF�
C  
someone,  something,  anyone,  anything 
no  one,  nothing,  everyone,  everything 
����  something  wrong,  someone  special,  nothing  wonderful 

81. 3��  4 than  \����C�ก�����ก  late  �FZ�  later 
 
 
    Lather    than 

* ����  than  \����C�ก�������  ��ก!"ก�!��
82. 3��  4 ���F	I��E�������
  -  -��D��	�กG��  bookstore  =  	��������������GI�̂ก���  7  ��C�

����G���D��FZ���ก_��[�GI�
 � ��D�  ����  seven  -  story  building  (�̂ก  7  ��C�),  a  five
-  minute  walk  (ก�	�H �  5  ��!
)  twelve  -  page  report  (	�����  12  ����) 

 

Test  on  Adverb

83. Could  you  speak  _________,  please?
1)  a  little  more  slowly 2)  slowly more  a  little   
3)  more  a  little  slowly 4)  slowly  little  more  

84. Bob  spoke  so _________  that  everyone  fell  asleep. 
1)  boring   2)  boringly 
3)  bored   4)  much  bored 

85. The  snake  is  moving  _________. 

1) now  on  the  floor  slow  2)  slow  on  the  floor  now   

3)  slowly  on  the  floor  now  4)  now  slow on  the  floor    

86. A  :  How  does  Jack  speak  Thai? 

B  :  _________. 

1)  rather     2)  almost 

3)  extremely    4)  fluently 

+  adj. 


�����������ก���  +  than 
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87. John  is  always  criticized  by  his  boos  for  his  coming  _________. 

1)  late     2)  lately 

3)  lateness     4)  1+2  are  coorrect 

88. A  :  How  often  do  you  go  to  the  EN  102  class? 

B  :  _________. 

1)  lately     2)  soon 

3)  now     4)  sometimes 

89. Which  is  correct? 

1)  Sunee  and  I  will  go  tomorrow  canoeing.

2)  Sunee  and  I  will  tomorrow  go  canoeing.

3)  Sunee  and  tomorrow  I  will  go  canoeing.

4)  tomorrow  Sunee  and  I  will  go  canoeing.

Keys  of  Adverb 

83. 3��  1 �� �  jmorek  �����������ก	 ��� �`�e[  (adv.)  !
DG�!���H���  j-lyk  ����	�ก�	 
�F	
��!
���C�ก���  ����  slowly              more  slowly   ����	J�� �������EF�
C 
����ก�	�F	
��!
�ก	 ��� �`�e[\���C�ก���EH�  EH��ก�  a  little,  a  bit,  much,  a  lot,   
far,  even 

84.  3��  2 ���ก	 ��� �`�e[  (adv.)  ���  ���!
D!������!
D�������ก	 ��  ����"e`�_![  �GI���ก	 �� 
� �`�e[ H���ก�����  #H�����\�]��G����ก�I�ก H��กก�	�� �  j-lyk  !�������"e`�_![  

���� 
boringly,  extremely,  really,  thoughtfully,    

v.        adv.     adv. 
*Bob  spoke  so  boringly  that  everyone  fell  asleep. 

 

85. 3��  3 S  +  ก	 ��  adv.   !��!��      adv.   �J��!
D   adv.     ��G� 

 

   moving       slowly      on  the  floor                    now 

      (�������� a)          (�_�C�)                (\��eI�
C) 
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86. 3��  4 ����!
D������� �`�e[   (adverb)  �I����ก	 ��F	I#�����J��!
D�^C����  How   

3��  adv.  ����ก	 ��  speak  กc���  fluently  �FZ�  adv.  �������  1, 2, 3  �FZ�  adv.  !
DIZ�

�O�O  adj.   �GI   adv. 

87. 3��  1 ���ก	 ��� �`�e[  (adv.)  ���EF�
C�
	�F����������"e`�_![  (adj.) 

 

 

 

88. 3��  4 adv.  �ก����J
D�����G�  (Adverb  of  Frequency)  

 

 

 

 

89. 3��  4 adv.  !
D�ก��G�!
Dก	 ���ก H�^C�  (Adverb  of  Time)  ���������I���������	���G�� 

F	I#��กcEH� 

Test  on  Article 

 
90. Donqt  put  your  books  on  _________  ground.  It  is  dirty. 

1)  a  2)  the 
3)  blank  4)  an 

91. Two  places  that  I  want  to  visit  are  _________  Tower  of  London  and  _________  Great  
Wall  of  China. 
1)  the  ;  the    2)  blank  ;  blank 
3)  a  ;  a     4)  a  ;  the 
 
 

close      early        late        long          high near    direct      straight 
wrong      deep        for        last           loud ill    quick       slow 
tight      very        fast        low            first wide     fair        fine right 

always  (����)  hardly  (�ก �!����)      usually  ("#$%ก�&)  
often  (!��$)  seldom  (���' 
����)      normally  (�$���%ก�&) 
frequently  (����') rarely  (���' 
����)      never  (����
$) 
sometimes  (!��
����) scarcely  ((�!����)      now  and  then  (!��
����!��
���) 
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92. Somsri  arrived  at  _________  Bangkok  International  Airport  I  took  her  to  _________  

lunch. 

1)  a,  a     2)  the,  a 

3)  blank,  blank    4)  the,  the 

93. Generally  speaking,  _________  more  expensive  the  stereo, _________  better  it  is. 

1)  a,  a     2)  the,  the

 
3)  the,  blank    4)  blank,  blank

94. _________  atmosphere  in  _________  courtroom  was  tense.

1)  An,  a    2)  The,  a 

3)  The,  the    4)  An,  the

Keys  of  Article 

90. 3��  2 \��  jthek  ก�กG"�����������EF�
the  sea  the  countryside the  country 
the  sky  the  ground the  environment 

91. 3��  1 \��  jthek  ก���D�����	�J��!
D!
D�
  of  ����\���D�  
-   the  Bank  of  England -  the  House  of  Parliament 
-  the  Tower  of  London -  the  Great  Wall  of  China 

92. 3��  3 E��\��  article  ������C�����	  �GI��D����� � 

93. 3��  2 \��  the  ��������"e`�_![��C�ก���!
D����  2  ���  The  more�.,  the  better  

94. 3��  3 \��  the  ��H�ก�	�
C�w_�I���I��Ĵ����"ก�	e[���		��ก�`\�`�G�^���	
�H\��  the   

!���������

 

VOCABUARY 

Choose  the  synonyms  of  the  underlined  words. 
95. Work  will  commence  within  the  next  few  days. 

(1)  end  (2)  stop   (3)  finish  (4)  start 
/�2 ����I  �	 D����  ���\�  2-3  ����������� 
3��  4 (�	 D����)  1.  � C��"H       2.  ��"H       3.  ��	c�� C� 
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96. The  original  copy  was  full  of  mistakes. 
(1)  choices  (2)  surprises  (3)  correction  (4)  errors 
/�2 ���������w���c�EFH������v H_G�H 
3��  4 (���v H_G�H)  1.  ����G��ก       2.  ����F	I�G�H\�      3.  ����J�ก���� 

97. To  scan  is  to  look  briefly. 
(1)  slowly  (2)  carefully  (3)  shortly  (4)  long 
/�2 ก�	�����	���a  ���  ก�	H�  �����	�	�H 
3��  3 (�����	�	�H)  1.  ��������a       2.  �����	I��H	I���       4.  ���, ��� 

98. The  rain  brought  a  cold  wind. 
(1)  warm  (2)  hot   (3) boiling (4)  cool 
/�2 ���กEH�������G�������H��� 
3��  4 (��c�)  1.  ��"��       2.  	���       3.  �H��H

99. I  think  it  is  made  of  real  leather. 
(1)  true  (2)  false  (3)  genuine (4)  fake
/�2 w��� H������!������ก�����!� 
3��  3 (�!�)  1.  J�ก����       2.  v H       4.  FG��

100. What  will  be  the  main  topic?
(1)  novel  (2)  attraction  (3)  tradition  (4)  subject 
/�2 ���\��G�ก�I�FZ��	�D���IE	 
3��  4 (������,  �	�D��)  1.  ��� ���       2.  ก�	Ĥ�H�H������\�       3.  p		���
�� 
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แนวข้อสอบรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (ชุดที่ 1) 

ชุด ฝันใหไ้กลไปให้ถงึ 

รวบรวมโดยประพันธ์ เวารัมย์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

************************************* 

1. การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆให้ค านึงถึงข้อต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) จ านวนและความหนาแนน่ของประชากร     

ข) เจตนารมณข์องประชาชนในท้องถิ่น 

ค) พื้นท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ 

ง) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

จ) ไมม่ขี้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มกีี่มาตรา 

ก) 48 มาตรา     ข) 276 มาตรา 

ค) 279 มาตรา    ง) 297 มาตรา 

จ) 309 มาตรา 

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวดที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น มีก่ีมาตรา 

ก) 3 มาตรา     ข) 5 มาตรา 

ค) 6 มาตรา     ง) 9 มาตรา 

จ) 10 มาตรา 

4. บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มกีี่มาตรา 

ก) 10 มาตรา     ข) 12 มาตรา 

ค) 16 มาตรา     ง) 18 มาตรา 

จ) 20 มาตรา 

5. ประเทศไทยปกครองในระบอบใด  

ก) ระบอบประชาธิปไตยอันม ีรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล  

ข) ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 

ค) ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ง) ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ผู้ทรงใชอ้ านาจ 

จ) ระบอบประชาธิปไตยของปวงชนชาวไทย 

6. หน้าที่ของรัฐ ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก) รัฐต้องส่งเสริมและจัดการศกึษาให้บุคคลไมน่อ้ยกว่าสิบสองปี โดยไม่เก็บคา่ใชจ้่าย 

ข) รัฐต้องด าเนินการให้ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อย่างมคีุณภาพโดยไม่เก็บคา่ใชจ้่าย  

ค) รัฐต้องจัดการศกึษาให้บุคคลมีสทิธิได้รับการศึกษาโดยเท่าเทียมเสมอกันไมน่อ้ยกว่าสิบสองปีi 

ง) รัฐต้องจัดการศึกษาภาคบังคับไม่น้อยกว่าเก้าปีส าหรับเด็กทุกคน จนส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน้โดย

ไมเ่ก็บคา่ใชจ้่าย 
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จ) รัฐต้องด าเนนิการให้ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแตก่่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ

อย่างมคีุณภาพโดยไมเ่ก็บคา่ใชจ้่าย  

7. สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย สมาชกิซึ่งมาจากการเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ังจ านวนกี่คน 

ก) 80 คน      ข) 150 คน 

ค) 250 คน      ง) 350 คน 

จ) 400 คน       

8. สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย สมาชกิซึ่งมาจากบัญชรีายช่ือของพรรคการเมืองจ านวนกี่คน 

ก) 80 คน      ข) 100 คน 

ค) 150 คน      ง) 200 คน 

จ) 400 คน 

9. การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ใช้จ านวน

ราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศตามข้อใด 

ก) ในเดอืนมกราคมของปีท่ีมีการเลอืกตัง้   ข) ในเดอืนธันวาคมก่อนปีท่ีมีการเลอืกตัง้ 

ค) ในปีสุดท้ายกอ่นปีท่ีมีการเลอืกตัง้   ง) ในก่อนสามเดอืนแรกของวันท่ีมีเลอืกตัง้ 

จ) ในเดอืนท่ีคณะกรรมการเลอืกตัง้ประกาศการสมัครรับเลอืกตัง้ 

10. ในการเลือกต้ังทั่วไป ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังแจ้งรายช่ือบุคคลซึ่งพรรคการเมอืงนั้นมีมติ

ว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามข้อใด ต่อ

คณะกรรมการการเลือกต้ังก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกต้ัง 

ก) หนึ่งรายช่ือ     ข) สองรายช่ือ 

ค) สามรายช่ือ     ง) ไมเ่กินสามรายช่ือ 

จ) มไิด้ก าหนด 

11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มผีลใช้บังคับเมื่อใด 

ก) 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559    ข) 1 เมษายน พ.ศ. 2560 

ค) 2 เมษายน พ.ศ. 2560    ง) 6 เมษายน พ.ศ. 2560 

จ) 7 เมษายน พ.ศ. 2560 

12. ต าแหน่งใดเป็นผู้รับสนองพระราชโองการรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  

ก) ประธานองคมนตรี     ข) ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ค) หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ   ง) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

จ) นายกรัฐมนตรี 

13. ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันเดียวกัน ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก) แบ่งการปกครองเป็นภาค    ข) จะแบ่งแยกมิได้ 

ค) แบ่งการปกครองเป็นสว่นกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 

ง) การปกครองสามฝ่าย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ 

จ) แบ่งแยกได้ แตต่อ้งเป็นตามกฎหมายบัญญัติไว้ 

14. อ านาจอธปิไตยเป็นของใคร 
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ก) คณะรัฐมนตรี     ข) นายกรัฐมนตรี 

ค) พระมหากษัตริย์     ง) ประชาชน 

จ) ปวงชนชาวไทย 

15. รัฐสภา คณะรัฐมนตร ีศาล องค์กรอสิระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 

กฎหมาย และหลักใด 

ก) หลักการมคีวามคุ้มคา่    ข) หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ค) หลักคุณธรรม     ค) หลักนติธิรรม 

หลักประชารัฐ 

16. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าไหร่ 

ก) 16      ข) 18 

ค) 19      ง) 20 

จ) 21 

17. พระมหากษัตริย์ทรงใช้อ านาจผ่านข้อต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  

ก) ปวงชนชาวไทย     ข) รัฐสภา 

ค) คณะรัฐมนตรี     ง) ศาล 

จ) ไมม่ขี้อใดกล่าวถูกต้อง 

18. ต าแหน่งใด เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งต้ังประธานองคมนตร ี 

ก) นายกรัฐมนตรี    ข) หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ค) เลขาธกิารคณะรัฐมนตรี   ง) ประธานรัฐสภา 

จ) ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

19. ต าแหน่งใด เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งต้ังองคมนตร ี 

ก) นายกรัฐมนตรี    ข) หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ค) ประธานรัฐสภา    ง) ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

จ) ประธานองคมนตรี 

20. รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มรีายละเอียดหมวดและมาตราตามข้อใด  

ก) 15 หมวด 276 มาตรา   ข) 15 หมวด 279 มาตรา 

ค)  16 หมวด 276 มาตรา   ง) 16 หมวด 279 มาตรา 

จ) 16 หมวด 309 มาตรา 

21. พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีหนึ่งคนองคมนตรีอื่นอีก

เท่าใดประกอบเป็นคณะองคมนตรี 

ก) 17 คน     ข) ไมเ่กิน 17 คน 

ค) 18 คน     ง) ไมเ่กิน 18 คน 

จ) ไมเ่กิน 19 คน 

22) ใครต่อไปนี้ มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ก) นายทอมแปลงสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทยมาแล้ว 5 ปี 
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ข) นายโจ้โก้ เป็นสมาชกิพรรคการเมอืงไทยรุ้งเป็นเวลาตดิตอ่กันหกสิบวันนับถึงวันเลอืกตัง้ 

ค) นายสันชัยเป็นเจ้าของกิจการหนังสอืพิมพ์ 

ง) นายธงไทเคยศึกษาในโรงเรียนท่ีต้ังอยูใ่นจังหวัดท่ีสมัครรับเลอืกตัง้เป็นเวลาตดิตอ่กันสามปีการศึกษา 

จ) นายคงทนมอีายุสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลอืกตัง้ 

23) ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวุฒสิภา 

ก) วุฒสิภาประกอบด้วยสมาชกิจ านวนสองร้อยคน 

ข) สมาชิกวุฒิสภาต้องมสีัญชาติโดยการเกิด 

ค) การเลอืกตัง้สมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 

ง) สมาชิกวุฒิสภาต้องอายุไมต่่ ากว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลอืก 

จ) อายุของวุฒสิภามกี าหนดคราวละหา้ปนีับแตว่ันประกาศผลการเลอืก 

24) การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์ พ้นจากต าแหน่งให้เป็นไปตามข้อใด 

ก) พระราชบัญญัต ิ      ข) พระราชกฤษฎกีา 

ค) พระราชก าหนด      ง) พระราชประสงค์ 

จ) พระราชอัธยาศัย 

25) การจัดระเบียบราชการและการบรหิารงานบุคคลของราชการในพระองค์ ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย

ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายใด 

ก) พระราชบัญญัต ิ      ข) พระราชก าหนด 

ค) พระราชกฤษฎกีา      ง) มตคิณะรัฐมนตรี 

จ) ประกาศกระทรวง 

26) ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใด

ก็ตาม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ และให้ต าแหน่งใด เป็นผู้รับสนองพระบรม

ราชโองการ 

ก) นายกรัฐมนตรี      ข) หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ 

ค) ประธานรัฐสภา      ง) ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

จ) ประธานองคมนตรี 

27) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วยกรรมการจ านวนกี่คน 

ก) 3 คน       ข) 5 คน 

ค) 7 คน        ง) 9 คน 

จ) 10 คน 

28) กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีวาระด ารงต าแหน่งกี่ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารง

ต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ก) 4 ป ี       ข) 5 ป ี

ค) 6 ป ี       ง) 7 ป ี

จ) 9 ป ี

29)  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิประกอบด้วยกรรมการจ านวนกี่คน 
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ก) 5 คน      ข) 7 คน 

ค) 9 คน      ง) 10 คน 

จ) 12 คน 

30)  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีวาระการด ารงต าแหน่งกี่ปี นับแต่วันที่

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ก) 2 ป ี      ข) 4 ป ี

ค) 5 ป ี      ง) 7 ป ี

จ) 9 ป ี

31) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งพระมหากษัตริย์แต่งตั้งตามค าแนะน าของ

ใคร จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

ก) นายกรัฐมนตรี     ข) คณะรัฐมนตรี 

ค) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ    ง) วุฒสิภา 

จ) รัฐสภา 

32. ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจ านวนกี่คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะของใคร จากผู้ซึ่งได้รับการ

สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา  

ก) สามคน / คณะรัฐมนตรี    ข) สามคน / วุฒสิภา 

ค) ไมเ่กินสามคน / วุฒสิภา    ง) ห้าคน / วุฒิสภา 

จ) ห้าคน / นายกรัฐมนตรี 

33. ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งกี่ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารง

ต าแหน่งตามข้อใด 

ก) 4 ปี / วาระเดียว     ข) 5 ปี / วาระเดียว 

ค) 7 ปี / ไมเ่กินสองวาระ    ง) 7 ปี / วาระเดียว 

จ) 9 ปี / วาระเดียว 

34. คณะกรรมการการเลือกต้ังประกอบด้วยกรรมการจ านวนกี่คน 

ก) 4 คน      ข) 5 คน 

ค) 6 คน      ง) 7 คน 

9 คน 

35. คณะกรรมการการเลือกต้ัง ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของใคร  

ก) นายกรัฐมนตรี     ข) รัฐสภา 

ค) สภาผู้แทนราษฎร     ง) วุฒสิภา 

จ) คณะรัฐมนตรี 

36. กรรมการการเลือกตั้ง มีวาระการด ารงต าแหน่งกี่ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารง

ต าแหน่งได้ตามข้อใด 

ก) 4 ปี / วาระเดียว      ข) 5 ปี / วาระเดียว 

ค) 7 ปี / วาระเดียว      ง) 7 ปี / ไมเ่กินสองวาระ 
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จ) 9 ปี / วาระเดียว 

37. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตปิระกอบด้วยกรรมการกี่คน 

ก) 5 คน      ข) 7 คน 

ค) ไมเ่กิน 7 คน     ง) 9 คน 

จ) ไมเ่กิน 9 คน 

38. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของใคร จากผู้ซึ่ง

ได้รับการสรรหา 

ก) นายกรัฐมนตรี     ข) คณะรัฐมนตรี 

ค) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ    ง) วุฒสิภา 

จ) สภาผู้แทนราษฎร 

39. กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิมวีาระการด ารงต าแหน่งกี่ป ีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และ

ให้ด ารงต าแหน่งได้ตามข้อใด 

ก) 4 ปี / วาระเดียว     ข) 5 ปี / วาระเดียว 

ค) 7 ปี / วาระเดียว     ง) 7 ปี / ไมเ่กินสองวาระ 

จ) 9 ปี / วาระเดียว 

40. ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ต้องมีอายุเท่าใด 

ก) สามสบิห้าปีบริบูรณ์     ข) ไมต่่ ากว่าสามสบิห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 

ค) ไมต่่ ากว่าสี่สิบปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี   ง) ไมต่่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 

จ) ไมต่่ ากว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ แตไ่มเ่กินเจ็ดสิบปี 

41. ให้ข้อใดต่อไปนี้ และองค์กรอิสระร่วมกันก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการ

ของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอสิระ 

ก) คณะรัฐมนตรี     ข) นายกรัฐมนตรี 

ค) วุฒสิภา      ง) ศาลรัฐธรรมนูญ 

จ) ศาลปกครอง 

42. ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ านวนกี่คน 

ก) 5 คน      ข) 7 คน 

ค) ไมเ่กิน 7 คน     ง) 9 คน 

จ) ไมเ่กิน 9 คน 

43. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องมคีุณสมบัตดิังต่อไปนี้ ข้อใดกลา่วไม่ถูกต้อง 

ก) มสีัญชาติไทย 

ข) มอีายุไมต่่ ากว่าสี่สิบห้าปีแต่ไม่ถึงหกสิบแปดปีในวันท่ีได้รับการคัดเลอืก หรอืวันสมัครเข้ารับการสรรหา 

ค) ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ง) มคีวามซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ 

จ) มสีุขภาพท่ีสามารถปฏิบัตหินา้ที่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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44. เกี่ยวกับการใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องจากการด าเนินกจิการทางปกครอง เป็นอ านาจ

ของศาลใดในการพิจาณาพิพากษาคดีดังกล่าว 

ก) ศาลทหาร      ข) ศาลรัฐธรรมนูญ 

ค) ศาลยุตธิรรม     ง) ศาลฎกีา 

จ) ศาลปกครอง 

45.  บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีใครลงนาม

รับสนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้อย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ 

ก) นายกรัฐมนตรี     ข) หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ 

ค) ประธานรัฐสภา     ง) ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

จ) รัฐมนตรี 

46. หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิ

อธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออก

พระราชบัญญัตเิพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา และหนังสือสัญญาอื่น ที่อาจมผีลกระทบต่อความม่ันคง

ทางเศรษฐกจิ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องได้รับความเห็นชอบของใคร 

ก) นายกรัฐมนตรี     ข) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ค) คณะรัฐมนตรี     ง) รัฐสภา 

จ) วุฒสิภา 

47. ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องมกีฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากร หรือเงินตราซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดย

ด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหากษัตริย์จะทรงตรากฎหมายใดให้ใช้บังคับ 

ก) พระราชบัญญัต ิ     ข) พระราชกฤษฎกีา 

ค)พระราชก าหนด     ง) ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 

จ) พระบรมราชโองการ 

48. พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการให้รัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่ใครถวาย

ค าแนะน า 

ก) คณะรัฐมนตรี     ข) หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ 

ค) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ    ง) นายกรัฐมนตรี 

จ) รัฐสภา 

49. ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชก าหนดนั้น หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมัตแิละสภาผู้แทนราษฎร

ยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเท่าใด ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระ

ราชก าหนดนั้นมผีลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป 

ก) กึ่งหน่ึง      ข) มากกวา่กึ่งหนึ่ง 

ค) สองในสาม     ง) ไมน่อ้ยกว่าสองในสาม 

จ) สามในหา้ 

50. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอ่ืนอกีเท่าใด ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่

บริหารราชการแผ่นดินตามหลัก ความรับผิดชอบร่วมกัน 
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ก) 34 คน      ข) 35 คน 

ค) ไมเ่กิน 35 คน    ง) 36 คน 

จ) ไมเ่กิน 36 คน 

51. ให้ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งต้ังนายกรัฐมนตรี 

ก) ประธานองคมนตรี    ข) ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ค) ประธานวุฒสิภา    ง) ประธานรัฐสภา 

ค) ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

52. นายกรัฐมนตรจีะด ารงต าแหน่งรวมกันแล้วตามข้อใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการด ารงต าแหน่งติดต่อกันหรือไม่ 

แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัตหิน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากต าแหน่ง 

ก) เกินสองวาระมิได ้    ข) เกินหา้ปมีไิด ้

ค) แปดปีมไิด้     ง) เกินแปดปีมิได้ 

จ) เกินเก้าปีมไิด ้

53. การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ต้องมีสมาชิกรับรองเท่าใด ของจ านวน

สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 

ก) กึ่งหน่ึง     ข) เกินกึ่งหนึ่ง 

ค) สามในหา้     ง) หนึ่งในสบิ 

จ) ไมน่อ้ยกว่าหนึ่งในสบิ 

54. รัฐมนตรตี้องมคีุณสมบัติดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) มสีัญชาติไทยโดยการเกิด   ข)  มอีายุไมต่่ ากว่าสามสบิห้าปีบริบูรณ์ 

ค) ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ง) มคีวามซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ 

จ) ไมม่พีฤตกิรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏบัิตติามมาตรฐานทางจริยธรรมอยา่งรา้ยแรง 

55. วุฒิสภาจ านวนเท่าใด ของจ านวนสมาชิก ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปราย

ทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรี แถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการ

แผ่นดินโดยไม่มกีารลงมติ 

ก)  กึ่งหน่ึง      ข) เกินกึ่งหนึ่ง 

ค)  สองในสาม     ง) หนึ่งในสาม 

จ) ไมน่อ้ยกว่าหนึ่งในสาม 

56. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัตโิอนงบประมาณรายจ่าย สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จตาม

ข้อใด นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร 

ก) 90 วัน      ข) ภายใน 90 วัน 

ค) 105 วัน      ง) ภายใน 105 วัน 

จ) ภายใน 150 วัน 
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57. พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการประกาศสงคราม เมื่อได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา และ

มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องมคีะแนนเสียงเท่าใดของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 

ก) กึ่งหน่ึง      ข) เกินกึ่งหนึ่ง 

ค) สามในหา้      ง) สองในสาม 

จ) ไมน่อ้ยกว่าสองในสาม 

เฉลยแนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1 

1 ตอบข้อ ง) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

อธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 249 ภายใต้บังคับมาตรา 1 ให้มกีารจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเอง

ตามเจตนารมณข์องประชาชนในท้องถิ่น ท้ังน้ี ตามวิธีการและรปูแบบองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกฎหมาย

บัญญัต ิ

การจัดตัง้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและ

ความสามารถในการปกครองตนเองในดา้นรายได้ จ านวนและความหนาแนน่ของประชากร และพื้นท่ีท่ีต้อง

รับผิดชอบ ประกอบกัน 

2 ตอบข้อ ค) 279 มาตรา 

อธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

 ม ี16 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 279 มาตรา 

3 ตอบข้อ ค) 6 มาตรา 

อธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

 อยู่ในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 249 – 254) = 6 มาตรา 

4 ตอบข้อ ง) 18 มาตรา 

อธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

 บทเฉพาะกาล (มาตรา 262 – 279) = 18 มาตรา 

5 ตอบ ข้อ ค) ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

อธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 2 ประเทศไทยมกีารปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

6 ตอบข้อ จ)รัฐต้องด าเนนิการให้ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแตก่่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา

ภาคบังคับอยา่งมีคุณภาพโดยไมเ่ก็บคา่ใชจ้่าย 

อธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

 มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศกึษาเป็นเวลาสิบสองปี ตัง้แตก่่อนวัยเรียนจน

จบการศึกษาภาคบังคับอย่างมคีุณภาพโดยไม่เก็บคา่ใชจ้่าย 

 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่งเพื่อ

พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามสี่วนร่วมในการด าเนนิการด้วย 
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 รัฐต้องด าเนนิการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความตอ้งการในระบบตา่ง ๆ รวมท้ังสง่เสริมให้มี

การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนใน

การจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนา้ท่ีเนนิการ ก ากับ ส่งเสรมิ และสนับสนุนให้การจัดการศกึษาดังกล่าว

มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ

เกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตาม

แผนการศกึษาแหง่ชาติดว้ย 

 การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตาม

ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอ่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ

การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการศึกษา

ตามความถนัดของตน 

 ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา

และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือ

ใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมท้ังการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อน

ภาษีด้วยท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าว อย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการ

กองทุนเป็นอิสระและก าหนดให้มกีารใช้จ่ายเงินกองทุน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

 

7 ตอบข้อ ง) 350 คน 

อธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 83 สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชกิจ านวนห้าร้อยคน ดังนี้ 

 (1) สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ังจ านวนสามร้อยห้าสิบคน 

 (2) สมาชิกซึ่งมาจากบัญชรีายช่ือของพรรคการเมอืงจ านวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน 

 ในกรณีท่ีต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่มีการเลือกตั้งหรือ

ประกาศชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่ง ท่ีว่าง ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าท่ีมีอยู่ 

 ในกรณีมเีหตุใด ๆ ที่ท าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือมีจ านวนไม่ถึงหนึ่งร้อยห้า

สิบคน ให้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือประกอบด้วยสมาชกิเท่าท่ีมีอยู่ 

 

8 ตอบข้อ ค) 150 คน  (ดูค าอธิบายข้อ 7 ประกอบ) 

9 ตอบข้อ ค) ในปีสุดท้ายกอ่นปีท่ีมีการเลอืกตัง้ 

มาตรา 86 การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีแต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้

ด าเนนิการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้ใชจ้ านวนราษฎรท้ังประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อน

ปีที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ยด้วยจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามร้อยห้าสิบคนจ านวนท่ีได้รับให้ถือว่าเป็น

จ านวนราษฎรตอ่สมาชกิหนึ่งคน 
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 (2) จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนตาม (1) ให้มีสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรในจังหวัดน้ันได้หนึ่งคน โดยให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกต้ัง 

 (3) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน

จังหวัดน้ันเพิ่มขึ้นอกีหนึ่งคนทุกจ านวนราษฎรท่ีถึงเกณฑ์จ านวนราษฎรตอ่สมาชกิหนึ่งคน 

 (4) เมื่อได้จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัดตาม (2) และ (3) แล้วถ้าจ านวน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบสามร้อยห้าสิบคน จังหวัดใดมเีศษท่ีเหลือจากการค านวณตาม (3) มาก

ท่ีสุด ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และให้เพิ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม

วธีิการดังกล่าวแก่จังหวัดท่ีมีเศษท่ีเหลอืจากการค านวณน้ันในล าดับรองลงมาตามล าดับจนครบจ านวนสาม

ร้อยห้าสิบคน 

 (5) จังหวัดใดมกีารเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็น

เขตเลือกตั้งเท่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีพึงมี  โดยต้องแบ่งพื้นท่ีของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้

ตดิตอ่กัน และตอ้งจัดให้มจี านวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน 

 มาตรา 87 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต้องเป็นผู้ซึ่งพรรค

การเมอืงท่ีตนเป็นสมาชกิส่งสมัครรับเลอืกตัง้ และจะสมัครรับเลือกต้ังเกนิหนึ่งเขตมิได้ 

 เมื่อมีการสมัครรับเลอืกตัง้แล้ว ผู้สมัครรับเลอืกตั้งหรือพรรคการเมอืงจะถอนการสมัครรับเลอืกตั้ง

หรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลอืกตัง้ได้เฉพาะกรณผีู้สมัครรับเลอืกตัง้ตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมลีักษณะ

ตอ้งหา้ม และต้องกระท าก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกต้ัง 

ข้อ 10) ตอบข้อ ง) ไมเ่กินสามรายช่ือ 

อธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 88 ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคการเมืองท่ีส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรค

การเมืองน้ันมมีตวิ่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพจิารณาให้ความเห็นชอบแตง่ตัง้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่

เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการ

การเลือกตั้งประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ประชาชนทราบ และให้น าความในมาตรา 87 วรรคสอง มาใช้

บังคับโดยอนุโลม 

 พรรคการเมอืงจะไมเ่สนอรายช่ือบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

 

10 ตอบ ข้อ ง) ไมเ่กินสามรายช่ือ 

มาตรา 88 ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคการเมืองท่ีส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรค

การเมืองน้ันมมีตวิ่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพจิารณาให้ความเห็นชอบแตง่ตัง้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่

เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการ

การเลือกตั้งประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ประชาชนทราบ และให้น าความในมาตรา 87 วรรคสอง มาใช้

บังคับโดยอนุโลม 

 พรรคการเมอืงจะไมเ่สนอรายช่ือบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

11 ตอบข้อ ง) 6 เมษายน พ.ศ. 2560 

อธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

708



 

 

 
 
 

ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนท่ี 40 ก วันท่ี 6 เมษายน 2560 มีผลใช้บังคับวันท่ี 6 เมษายน 

พ.ศ. 2560 

12 ตอบ ข้อ จ) นายกรัฐมนตรี 

อธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 

13 ตอบ ข้อ ข) จะแบ่งแยกมิได้ 

อธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 1 ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหน่ึงอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ 

14 ตอบ ข้อ จ) ปวงชนชาวไทย 

อธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 3 อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ านาจ

นัน้ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าท่ี ให้เป็นไปตาม

รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ

ประชาชนโดยรวม 

15 ตอบ ข้อ ค) หลักนติธิรรม 

อธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 3 อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ านาจ

นัน้ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตาม

รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ

ประชาชนโดยรวม 

16 ตอบ ง) 20  

อธิบาย ตัง้แต่ประเทศไทยมกีารเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ

ประชาธิปไตยแลว้ ได้มีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญมาแล้วนับรวมถึงปัจจุบันท้ังสิ้นจ านวน 20 ฉบับ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดนิสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 

2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 

3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 

4) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2490 

5) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พงศ. 2492 

6) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพ่ิมเตมิพุทธศักราช 2495 

7) ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 

8) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 

9) ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 
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10) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 

11) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2519 

12) ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2520 

13) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 

14) ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 

15) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 

16) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

17) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 

18) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

19) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 

20) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

17 ตอบ ก) ปวงชนชาวไทย 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 3 อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ านาจ

นัน้ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตาม

รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ

ประชาชนโดยรวม 

18 ตอบ ง) ประธานรัฐสภา 

อธิบายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 11 การเลอืกและแตง่ตัง้องคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากต าแหนง่ให้เป็นไปตามพระ

ราชอัธยาศัย 

ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้

ประธานองคมนตรีพ้นจากต าแหนง่ 

ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่นหรือให้

องคมนตรีอ่ืนพน้จากต าแหน่ง 

19 ตอบ จ) ประธานองคมนตรี 

อธิบายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 11 การเลอืกและแตง่ตัง้องคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากต าแหนง่ให้เป็นไปตามพระ

ราชอัธยาศัย 

ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้

ประธานองคมนตรีพ้นจากต าแหนง่ 

ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่นหรือให้

องคมนตรีอ่ืนพน้จากต าแหน่ง 

20 ตอบ ง) 16 หมวด 279 มาตรา 
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อธิบายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

ค าปรารภ 

หมวด 1 บทท่ัวไป (มาตรา 1-5) 

หมวด 2 พระมหากษัตริย์ (มาตรา 6-24) 

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย (มาตรา 25 - 49) 

หมวด 4 หนา้ที่ของปวงชนชาวไทย (มาตรา 50) 

หมวด 5 หน้าท่ีของรัฐ (มาตรา 51 – 63) 

หมวด 6 แนวนโยบายแหง่รัฐ (มาตรา 64 -78) 

หมวด 7 รัฐสภา (มาตรา 79 -147) 

 ส่วนท่ี 1 บทท่ัวไป (มาตรา 79 – 82) 

 ส่วนท่ี 2 สภาผู้แทนราษฎร (มาตรา 83 -106) 

 ส่วนท่ี 3 วุฒิสภา (มาตรา 107 -113) 

 ส่วนท่ี 4 บทท่ีใชแ้ก่สภาทัง้สอง (มาตรา 114 – 155) 

 ส่วนท่ี 5 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา (มาตรา 156 – 157) 

หมวด 8 คณะรัฐมนตรี (มาตรา 158 – 183) 

หมวด 9 การขัดกันแหง่ผลประโยชน์ (มาตรา 184 – 187) 

หมวด 10 ศาล (มาตรา 188 – 199) 

 ส่วนท่ี 1 บทท่ัวไป (มาตรา 188 – 193) 

 ส่วนท่ี 2 ศาลยุติธรรม (มาตรา 194 – 196) 

 ส่วนท่ี 3  ศาลปกครอง (มาตรา 197 -198) 

 ส่วนท่ี 4 ศาลทหาร (มาตรา 199) 

หมวด 11 ศาลรัฐธรรมนูญ (ตาม 200 -214) 

หมวด 12 องค์กรอสิระ (มาตรา 215 – 247) 

 ส่วนท่ี 1 บทท่ัวไป (มาตรา 215 -221) 

 ส่วนท่ี 2 คณะกรรมการการเลอืกตั้ง (มาตรา 222 – 227) 

 ส่วนท่ี 3 ผู้ตรวจการแผ่นดนิ (มาตรา 228 – 231) 

 ส่วนท่ี 4 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ (มาตรา 232 -237) 

 ส่วนท่ี 5 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ (มาตรา 238 – 245) 

 ส่วนท่ี 6 คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหง่ชาติ (มาตรา 246 – 247) 

หมวด 13 องคก์รอัยการ (มาตรา 248) 

หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 249 - 254) 

หมวด 15 การแก้ไขเพ่ิมเตมิรัฐธรรมนูญ (มาตรา 255 – 256) 

หมวด 16 การปฏรูิปประเทศ (มาตรา 257 – 261) 

บทเฉพาะกาล (มาตรา 262 – 279) 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 

21 ตอบ ง) ไมเ่กิน 18 คน 

อธิบายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 10 พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่ง

และองคมนตรีอ่ืนอกีไม่เกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตรี 

คณะองคมนตรีมีหน้าท่ีถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจท้ังปวงท่ี

พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหนา้ที่อื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

22 ตอบ จ) นายคงทนมอีายุสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลอืกตัง้ 

อธิบายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 97 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร 

(1) มสีัญชาติไทยโดยการเกิด 

(2) มอีายุไมต่่ ากว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวันเลอืกตัง้ 

(3) เป็นสมาชกิพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ่งแตเ่พยีงพรรคการเมอืงเดียวเป็นเวลาติดตอ่กัน

ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ีมีการเลือกตั้งท่ัวไปเพราะเหตุยุบสภา ระยะเวลาเก้า

สิบวันดังกล่าวให้ลดลงเหลอืสามสิบวัน 

(4) ผู้สมัครรับเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ ต้องมลีักษณะอยา่งใดอย่างหนึ่งดังตอ่ไปน้ีด้วย 

(ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี

นับถึงวันสมัครรับเลอืกตัง้ 

(ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดท่ีสมัครรับเลอืกตัง้ 

(ค) เคยศกึษาในสถานศึกษาที่ตัง้อยู่ในจังหวัดท่ีสมัครรับเลอืกตัง้เป็นเวลาติดตอ่กันไม่นอ้ยกวา่ห้าปี

การศึกษา 

(ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหนา้ท่ีในหน่วยงานของรัฐ หรือเคยมีชื่ออยูใ่นทะเบียนบ้านในจังหวัดท่ี

สมัครรับเลอืกตัง้ แล้วแต่กรณี เป็นเวลาตดิตอ่กันไม่น้อยกวา่ห้าปี 

มาตรา 98 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(1) ตดิยาเสพติดให้โทษ 

(2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจรติ 

(3) เป็นเจ้าของหรือผู้ถอืหุน้ในกิจการหนังสือพมิพห์รือสื่อมวลชนใด ๆ 

(4) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลอืกตัง้ตามมาตรา 96 (1) (2) หรอื (4) 

(5) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตัง้เป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับ

เลอืกตัง้ 

(6) ตอ้งค าพพิากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
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(7) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(8) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถอืว่า

กระท าการทุจรติหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(9) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงท่ีสุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย

ผิดปกติหรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

(10) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการหรือต่อต าแหน่ง

หน้าท่ีในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ

หน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ีกระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตาม

กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพตดิในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต 

น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินใน

ความผิดฐานฟอกเงนิ 

(11) เคยต้องค าพิพากษาอันถงึท่ีสุดวา่กระท าการอันเป็นการทุจรติในการเลอืกตัง้ 

(12) เป็นขา้ราชการซึ่งมตี าแหนง่หรือเงินเดอืนประจ านอกจากข้าราชการการเมอืง 

(13) เป็นสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(14) เป็นสมาชกิวุฒสิภาหรือเคยเป็นสมาชกิวุฒสิภาและสมาชิกภาพสิน้สุดลงยังไม่เกินสองปี 

(15) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็น

เจ้าหนา้ที่อื่นของรัฐ 

(16) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 

(17) อยู่ในระหว่างตอ้งหา้มมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

(18) เคยพน้จากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา 144 หรือมาตรา 235 วรรคสาม 

มาตรา 99 อายุของสภาผู้แทนราษฎรมกี าหนดคราวละสี่ปีนับแตว่ันเลอืกตัง้ 

ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร จะมีการควบรวมพรรคการเมืองท่ีมี สมาชิกเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมไิด้ 

มาตรา 100 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเร่ิมตัง้แตว่ันเลอืกตัง้ 

มาตรา 101 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิน้สุดลง เมื่อ 

(1) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรอืมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร  

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) พน้จากต าแหนง่ตามมาตรา 93 

(5) ขาดคุณสมบัตติามมาตรา 97 

(6) มลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 

(7) กระท าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 184 หรือมาตรา 185 
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(8) ลาออกจากพรรคการเมอืงท่ีตนเป็นสมาชกิ 

(9) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองท่ีตนเป็นสมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนั้นด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของท่ีประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีสังกัดพรรคการเมืองนั้น ในกรณีเช่นนี้ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นมิได้เข้า

เป็นสมาชิกของพรรคการเมอืงอื่นภายในสามสบิวันนับแตว่ันท่ีพรรคการเมอืงมมีตใิห้ถือวา่สิน้สุดสมาชกิภาพ

นับแตว่ันท่ีพ้นสามสิบวันดังกล่าว 

(10) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง แต่ในกรณีท่ีขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรค

การเมืองเพราะมีค าสั่งยุบพรรคการเมืองท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นัน้เป็นสมาชิก และสมาชกิสภาผู้แทน

ราษฎรผู้นั้นไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีมีค าสั่งยุบพรรค

การเมอืง ในกรณีเชน่นีใ้ห้ถอืว่าสิ้นสุดสมาชกิภาพนับแตว่ันถัดจากวันท่ีครบก าหนดหกสิบวันน้ัน 

(11) พน้จากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา 144 หรือมาตรา 235 วรรคสาม 

(12) ขาดประชุมเกินจ านวนหนึ่งในสี่ของจ านวนวันประชุมในสมัยประชุมท่ีมีก าหนดเวลาไม่นอ้ยกว่า

หนึ่งร้อยย่ีสบิวันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร 

(13) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษใน

ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรอืความผิดฐานหมิ่นประมาท 

มาตรา 102 เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราพระราช

กฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งท่ัวไปภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ี

สภาผู้แทนราษฎรสิน้อายุ 

การเลือกตัง้ตามวรรคหนึ่ง ตอ้งเป็นวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักรตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 103 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจท่ีจะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการ

เลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหมเ่ป็นการเลอืกตัง้ท่ัวไป 

การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา และให้กระท า ได้เพียงคร้ังเดียวใน

เหตุการณ์เดียวกัน 

 

ภายในห้าวันนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศก าหนดวันเลอืกตั้งท่ัวไปในราชกจิจานุเบกษา ซึ่งตอ้งไมน่อ้ยกว่าสี่สิบห้าวันแต่ไมเ่กินหกสิบวันนับแต่

วันท่ีพระราชกฤษฎกีาดังกล่าวใชบั้งคับ วันเลอืกตัง้นัน้ต้องก าหนดเป็นวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร 

มาตรา 104 ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นอันมอิาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นเหตุให้ไมส่ามารถจัดการเลือกตัง้ตาม

วันท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดตามมาตรา 102 หรือมาตรา 103 คณะกรรมการการ

เลือกตั้งจะก าหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้ แต่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีเหตุดังกล่าว

สิน้สุดลง แต่เพื่อประโยชนใ์นการนับอายุตามมาตรา 95 (2) และมาตรา 97 (2) ให้นับถึงวันเลอืกตัง้ท่ีก าหนด

ไวต้ามมาตรา 102 หรือมาตรา 103 แลว้แต่กรณี 

มาตรา 105 เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออก

ตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรอืเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรให้ด าเนินการ ดังตอ่ไปน้ี 
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(1) ในกรณีท่ีเป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้

ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มกีารเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งท่ีว่าง เว้น

แต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยูไ่ม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันและให้น าความในมาตรา 102 มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม 

(2) ในกรณีท่ีเป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรแทนต าแหน่งท่ีวา่ง โดยต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีต าแหน่งนั้นว่างลง 

หากไม่มีรายชื่อเหลืออยู่ในบัญชีท่ีจะเลื่อนขึ้นมาแทนต าแหน่งท่ีว่าง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี

รายช่ือประกอบด้วยสมาชกิเท่าท่ีมีอยู่ 

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม (1) ให้เร่ิมนับแตว่ันเลอืกตัง้แทนต าแหน่ง

ท่ีว่าง ส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม (2) ให้เริ่มนับแตว่ันถัดจากวันประกาศ

ชื่อในราชกิจจานุเบกษา และให้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนต าแหนง่ท่ีว่างนัน้ อยู่ในต าแหน่งได้เพยีง

เท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรท่ีเหลอือยู่ 

การค านวณสัดส่วนคะแนนของพรรคการเมืองส าหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

เมื่อมีการเลอืกตัง้แทนต าแหนง่ท่ีว่าง ให้เป็นไปตามมาตรา 94 

มาตรา 106 ภายหลังท่ีคณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแลว้พระมหากษัตริยจ์ะทรงแต่งตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรท่ีมีจ านวนสมาชิกมากท่ีสุด และ

สมาชิกมิได้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ น า

ฝ่ายคา้นในสภาผู้แทนราษฎร 

ในกรณีท่ีพรรคการเมอืงตามวรรคหนึ่ง มีสมาชิกเท่ากัน ให้ใชว้ธีิจับสลาก 

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้น าฝ่ายค้านในสภา

ผู้แทนราษฎร 

23 ตอบ ค) การเลอืกตัง้สมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 

อธิบายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 107 วุฒสิภาประกอบด้วยสมาชกิจ านวนสองร้อยคน ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคล

ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท างานหรือเคยท างาน

ด้านต่าง ๆ ท่ีหลากหลายของสังคมโดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะท่ีท าให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัคร

รับเลอืกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงได้ 

การแบ่งกลุ่ม จ านวนกลุ่ม และคุณสมบัติของบุคคลในแต่ละกลุ่ม การสมัครและรับสมัคร 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเอง การได้รับเลือก จ านวนสมาชิกวุฒิสภาท่ีจะพึงมีจากแต่ละกลุ่ม การขึ้น

บัญชีส ารอง การเลื่อนบุคคลจากบัญชีส ารองขึ้นด ารงต าแหน่งแทน และมาตรการอื่นใดท่ีจ าเป็นเพื่อให้การ

เลือกกันเองเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการให้การเลือกดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียง

ธรรม จะก าหนดมิให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน หรือจะก าหนดให้มีการคัดกรอง

ผู้สมัครรับเลอืกดว้ยวธีิการอ่ืนใดท่ีผู้สมัครรับเลอืกมสี่วนร่วมในการคัดกรองก็ได้ 
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การด าเนินการตามวรรคสอง ให้ด าเนินการตั้งแต่ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

เพื่อให้สมาชกิวุฒสิภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ 

ในกรณีท่ีต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีจ านวนไม่ครบตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าเพราะเหตุต าแหน่งว่างลง 

หรือด้วยเหตุอื่นใดอันมิใช่เพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา และไม่มีรายชื่อบุคคลท่ีส ารองไว้

เหลืออยู่ ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าท่ีมีอยู่ แต่ในกรณีท่ีมีสมาชิกวุฒิสภาเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่ง

หนึ่งของจ านวนสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมดและอายุของวุฒิสภาเหลืออยู่เกินหนึ่งปี ให้ด าเนินการเลือกสมาชิก

วุฒิสภาขึ้นแทนภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีวุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้ได้รับ

เลอืกดังกลา่วอยู่ในต าแหน่งได้เพยีงเท่าอายุของวุฒสิภาท่ีเหลอือยู่ 

การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  และภายในห้าวันนับแต่วันท่ีพระราช

กฤษฎกีามีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ก าหนดวันเร่ิมด าเนินการเพื่อเลือกไมช่้ากวา่สามสิบวัน

นับแตว่ันท่ีพระราชกฤษฎกีาดังกล่าวมีผลใชบั้งคับ การก าหนดดังกล่าวให้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา และ

ให้น าความในมาตรา 104 มาใชบั้งคับโดยอนุโลม 

มาตรา 108 สมาชิกวุฒิสภาต้องมคีุณสมบัตแิละไมม่ลีักษณะต้องห้าม ดังตอ่ไปน้ี 

ก. คุณสมบัต ิ

(1) มสีัญชาติไทยโดยการเกิด 

(2) มอีายุไมต่่ ากว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลอืก 

(3) มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หรือท างานในดา้นท่ีสมัครไม่น้อยกวา่สิบปี

หรือเป็นผู้มีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การได้มาซึ่งสมาชกิวุฒสิภา 

(4) เกิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ท างาน หรือมีความเกี่ยวพันกับพื้นท่ีท่ีสมัครตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการได้มาซึ่งสมาชกิวุฒสิภา 

ข. ลักษณะตอ้งหา้ม 

(1) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตัง้ตามมาตรา 98 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(7) (8) (9) (10) (11) (15) (16) (17) หรือ (18) 

(2) เป็นขา้ราชการ 

(3) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้นแตไ่ด้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรมาแล้วไมน่อ้ยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลอืก 

(4) เป็นสมาชกิพรรคการเมอืง 

(5) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง เว้นแต่ได้พ้นจากการด ารง

ต าแหนง่ในพรรคการเมอืงมาแล้วไม่น้อยกวา่ห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลอืก 

(6) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เวน้แตไ่ด้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่นอ้ยกวา่ห้าปนีับ

ถึงวันสมัครรับเลอืก 

(7) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็น

สมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกวา่ห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลอืก 
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(8) เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิก

วุฒสิภา ข้าราชการการเมือง สมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลอืกเป็นสมาชกิวุฒสิภาใน

คราวเดียวกัน หรือผู้ด ารงต าแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญหรือในองค์กรอสิระ 

(9) เคยด ารงต าแหน่งสมาชกิวุฒสิภาตามรัฐธรรมนูญน้ี 

มาตรา 109 อายุของวุฒสิภามกี าหนดคราวละหา้ปนีับแตว่ันประกาศผลการเลอืก 

สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเร่ิมตัง้แตว่ันท่ีคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประกาศผลการเลอืก 

เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง ให้สมาชิกวุฒิสภาอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมี

สมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่ 

มาตรา 110 เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง ให้มกีารเลอืกสมาชกิวุฒสิภาใหม่ตามมาตรา 107 วรรค

ห้า 

มาตรา 111 สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิน้สุดลง เมื่อ 

(1) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒสิภา 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคุณสมบัตหิรือมลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา 108 

(5) ขาดประชุมเกินจ านวนหนึ่งในสี่ของจ านวนวันประชุมในสมัยประชุมท่ีมกี าหนดเวลาไมน่้อยกว่า

หนึ่งร้อยย่ีสบิวันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒสิภา 

(6) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษใน

ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรอืความผิดฐานหมิ่นประมาท 

(7) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 113 หรือกระท าการอันต้องห้ามตาม มาตรา 184 หรือ

มาตรา 185 

(8) พ้นจากต าแหนง่เพราะเหตุตามมาตรา 144 หรือมาตรา 235 วรรคสาม 

มาตรา 112 บุคคลผู้เคยด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้วยังไม่เกิน

สองปี จะเป็นรัฐมนตรีหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมิได้เว้นแต่เ ป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

มาตรา 113 สมาชิกวุฒิสภาต้องไมฝ่ักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมอืงใด ๆ 

 

24 ตอบ จ) พระราชอัธยาศัย 

อธิบายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 15 การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์พ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราช

อัธยาศัย 

การจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ ให้เป็นไปตามพระราช

อัธยาศัยตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎกีา 

 

25 ตอบ ค) พระราชกฤษฎกีา 
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อธิบายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 15 การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์พ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราช

อัธยาศัย 

การจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ ให้เป็นไปตามพระราช

อัธยาศัยตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎกีา 

26 ตอบ ค) ประธานรัฐสภา 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  

 มาตรา 16 ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราช

ภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะทรงแต่งตั้งบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นคณะขึ้น ให้เป็นผู้ส าเร็จราชการ

แทนพระองค์หรือไมก่็ได้ และในกรณีท่ีทรงแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลง

นามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา 238 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง

แตง่ตัง้ตามค าแนะน าของวุฒสิภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

 ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และ

ด้านอ่ืนท่ีเป็นประโยชนต์อ่การตรวจเงินแผ่นดนิ ทัง้นี้ เป็นเวลาไมน่อ้ยกว่าสิบปี 

27 ตอบ ข้อ ค) 7 คน 

อธิบายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 238 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการจ านวน เจ็ดคน ซึ่ง

พระมหากษัตริย์ทรงแตง่ตัง้ตามค าแนะน าของวุฒสิภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และ

ด้านอ่ืนท่ีเป็นประโยชนต์อ่การตรวจเงินแผ่นดนิ ทัง้นี้ เป็นเวลาไมน่อ้ยกว่าสิบปี 

28 ตอบ ข้อ ง) 7 ปี 

อธิบายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 238 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน ซึ่ ง

พระมหากษัตริย์ทรงแตง่ตัง้ตามค าแนะน าของวุฒสิภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และ

ด้านอ่ืนท่ีเป็นประโยชนต์อ่การตรวจเงินแผ่นดนิ ทัง้นี้ เป็นเวลาไมน่อ้ยกว่าสิบปี 

มาตรา 239 กรรมการตรวจเงินแผ่นดนิมวีาระการด ารงต าแหนง่เจ็ดปีนับแตว่ันท่ีพระมหากษตัริย์

ทรงแตง่ตัง้ และให้ด ารงต าแหนง่ได้เพยีงวาระเดียว 

มาตรา 240 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิมหีนา้ที่และอ านาจ ดังตอ่ไปน้ี 

(1) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดนิ 

(2) ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดนิ 
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(3) ก ากับการตรวจเงินแผ่นดนิให้เป็นไปตาม (1) และ (2) และกฎหมายวา่ด้วยวนิัยการเงินการคลังของ

รัฐ 

(4) ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใชจ้่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วย

วนิัยการเงินการคลังของรัฐ รวมท้ังการให้ค าแนะน าแก่หนว่ยงานของรัฐในการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการ

ใชจ้่ายเงินแผ่นดนิ 

(5) สั่งลงโทษทางปกครองกรณมีกีารกระท าผิดกฎหมายว่าดว้ยวนิัยการเงินการคลังของรัฐ 

การด าเนนิการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงิน

แผ่นดนิ 

ผู้ถูกสั่งลงโทษตาม (5) อาจอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายในเกา้สิบวันนับแตว่ันท่ีได้รับค าสั่ง ใน

การพจิารณาของศาลปกครองสูงสุดตอ้งค านงึถึงนโยบายการตรวจเงินแผ่นดนิและหลักเกณฑ์มาตรฐาน 

เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดนิตาม (1) และ (2) ประกอบด้วย 

มาตรา 241 ให้มีผู้วา่การตรวจเงินแผ่นดนิคนหน่ึงซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแตง่ตัง้ตามค าแนะน าของ

วุฒสิภาโดยได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดนิต้องมคีุณสมบัตแิละไมม่ลีักษณะต้องห้ามเชน่เดียวกับกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดนิ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งต้ังเป็นผู้วา่การตรวจเงินแผ่นดนิ ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากวุฒสิภาดว้ย

คะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของสมาชกิวุฒสิภาท้ังหมดเท่าท่ีมอียู่ และให้น าความในมาตรา 204 วรรค

หนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ และมาตรา 205 มาใชบั้งคับแก่การแตง่ตัง้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดนิดว้ยโดย

อนุโลม 

การสรรหา การคัดเลอืก และการเสนอชื่อผู้วา่การตรวจเงินแผ่นดนิให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงินแผ่นดนิ 

 มาตรา 242 ให้ผู้วา่การตรวจเงนิแผ่นดนิปฏบัิตหินา้ที่โดยเท่ียงธรรม เป็นกลาง และปราศจากอคติ

ท้ังปวงในการใชดุ้ลพนิจิ โดยมีหนา้ที่และอ านาจดังตอ่ไปนี้ 

(1) ตรวจเงินแผ่นดนิตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดนิและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน

แผ่นดนิท่ีคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิก าหนด และตามกฎหมายวา่ด้วยวนิัยการเงินการคลังของรัฐ 

(2) ตรวจผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการใชจ้่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ 

(3) มอบหมายให้เจ้าหนา้ที่ด าเนนิการตาม (1) และ (2) 

(4) ก ากับและรับผิดชอบในการปฏบัิตหินา้ที่ของเจ้าหนา้ที่ตาม (3) 

มาตรา 243 ให้ผู้วา่การตรวจเงินแผ่นดนิมคีวามเป็นอิสระในการปฏบัิตหินา้ที่โดยรับผิดชอบตอ่

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหนว่ยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดนิ 

วาระการด ารงต าแหนง่ การพน้จากต าแหนง่ และการปฏบัิตหินา้ที่ของผู้วา่การตรวจเงินแผ่นดนิ ให้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงินแผ่นดนิ 

มาตรา 244 ในกรณีท่ีมหีลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤตกิารณ์อันเป็นการทุจริต

ตอ่หนา้ท่ี จงใจปฏิบัติหนา้ท่ีหรือใชอ้ านาจขัดตอ่บทบัญญัตแิห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรืออาจท าให้การ

719



 

 

 
 
 

ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

เลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม และเป็นกรณีท่ีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีอ านาจจะ

ด าเนินการใดได้ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อทราบและด าเนินการตามหน้าท่ี

และอ านาจต่อไป 

ในการด าเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการ

เลือกตั้ง หรือหน่วยงานอื่นตามท่ีได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานท่ีผู้ว่าการตรวจเงิน

แผ่นดินตรวจสอบหรือจัดท าขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของส านวนการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ คณะกรรมการการเลอืกตัง้ หรอืของหนว่ยงานอื่นน้ัน แล้วแต่กรณี 

มาตรา 245 เพื่อประโยชนใ์นการระงับหรือยับยัง้ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ 

ให้ผู้วา่การตรวจเงินแผ่นดนิเสนอผลการตรวจสอบการกระท าท่ีไมเ่ป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยวนิัยการเงิน

การคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอยา่งรา้ยแรง ต่อคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดนิเพื่อพิจารณา 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิเห็นพ้องด้วยกับผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้ปรึกษาหารอื

ร่วมกับคณะกรรมการการเลอืกตัง้และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ หากที่

ประชุมร่วมเห็นพ้องกับผลการตรวจสอบนัน้ ให้ร่วมกันมหีนังสือแจ้งสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ

คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบโดยไม่ชักชา้ และให้เปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อประชาชนเพื่อทราบดว้ย 

29 ข้อ 29 ตอบ ข้อ ค) 9 คน 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

 มาตรา 232 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการ

จ านวนเก้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดย

คณะกรรมการสรรหา 

       ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญช ีเศรษฐศาสตร์ การบริหารราชการแผ่นดนิ หรือการอื่นใดอันเป็นประโยชน์

ตอ่การป้องกันและปราบปรามการทุจรติ และต้องมคีุณสมบัตอิย่างหนึ่งอย่างใด ดังตอ่ไปน้ีด้วย 

 (1) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีผู้พิพากษา อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น 

ตุลาการพระธรรมนูญหัวหนา้ศาลทหารกลาง หรอือธิบดีอัยการมาแล้วไมน่อ้ยกว่าห้าปี 

 (2) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเทียบเท่า

มาแล้วไมน่อ้ยกว่าห้าปี 

 (3) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือหนว่ยงานอื่นของรัฐที่ไม่เป็น

ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกวา่ห้าปี 

 (4) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่

นอ้ยกว่าห้าปี และยังมผีลงานทางวิชาการเป็นท่ีประจักษ์ 

 (5) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพโดยประกอบวิชาชีพ

อย่างสม่ าเสมอและตอ่เนื่องมาเป็นเวลาไมน่้อยกว่ายี่สิบปีนับถึงวันท่ีได้รับการเสนอชื่อ และได้รับการรับรอง

การประกอบวิชาชพีจากองคก์รวิชาชพีน้ัน 
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 (6) เป็นผู้มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร การเงิน การคลัง การบัญชี 

หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ ากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจ ากัดมาแล้วไม่น้อย

กว่าสิบปี 

 (7) เคยเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (6) รวมกันไม่น้อยกวา่สิบปี 

 การนับระยะเวลาตามวรรคสอง ให้นับถึงวันท่ีได้รับการเสนอชื่อหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา 

แลว้แต่กรณ ี

30 ตอบ ข้อ ค) 7 ปี 

อธิบายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 233 กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมวีาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันท่ี

พระมหากษัตริย์ทรงแตง่ตัง้ และให้ด ารงต าแหนง่ได้เพยีงวาระเดียว 

 ในระหวา่งท่ีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ และยัง

ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่าง ให้กรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ เว้นแต่จะมี

กรรมการเหลอือยูไ่มถ่ึงหา้คน 

31 ตอบ ข้อ ง) วุฒิสภา 

อธิบายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (ดูข้อ 29 ประกอบ) 

32 ตอบ ข้อ ข) สามคน / วุฒิสภา 

อธิบายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 228 ผู้ตรวจการแผ่นดนิมจี านวนสามคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแตง่ตัง้ตามค าแนะน าของ

วุฒสิภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเทียบเท่า

หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่ากรมตามท่ีคณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนด โดยต้อง

ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี จ านวนสองคน และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการด าเนิน

กิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วไมน่อ้ยกว่ายี่สิบปี จ านวนหนึ่งคน 

มาตรา 229 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรง

แตง่ตัง้ และให้ด ารงต าแหนง่ได้เพยีงวาระเดียว 

มาตรา 230 ผู้ตรวจการแผ่นดนิมหีนา้ที่และอ านาจ ดังตอ่ไปน้ี 

(1) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ 

หรือค าสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่

ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ 

(2) แสวงหาขอ้เท็จจริงเมื่อเห็นว่ามผีู้ได้รับความเดอืดร้อนหรือความไมเ่ป็นธรรมอันเนื่องมาจากการ

ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าท่ีและอ านาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่

เป็นธรรมนัน้ 
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(3) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการท่ีหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตาม

หมวด 5 หนา้ที่ของรัฐ 

ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไมด่ าเนนิการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินตาม (1) 

หรือ (2) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ

ตามท่ีเห็นสมควรตอ่ไป 

ในการด าเนินการตาม (1) หรือ (2) หากเป็นกรณีท่ีเกี่ยวกับการละเมดิสิทธิมนุษยชน ให้ผู้ตรวจการ

แผ่นดนิสง่เร่ืองให้คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหง่ชาติด าเนนิการต่อไป 

มาตรา 231 

ในการปฏิบัตหินา้ที่ตามมาตรา 230 ผู้ตรวจการแผ่นดนิอาจเสนอเร่ืองตอ่ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาล

ปกครองไดเัมื่อเห็นว่ามกีรณ ีดังต่อไปนี้ 

(1) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอเร่ืองพร้อมด้วย

ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักชา้ ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยวธีิพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

(2) กฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ มีปัญหาเกี่ยวกับ

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง และให้ศาล

ปกครองพจิารณาวินจิฉัยโดยไม่ชักชา้ ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดี

ปกครอง 

 

33 ตอบ ข้อ ง) 7 ปี / วาระเดียว 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

 มาตรา 229 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรง

แตง่ตัง้ และให้ด ารงต าแหนง่ได้เพียงวาระเดียว 

34 ตอบ ข้อ ง) 7 คน 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 222 คณะกรรมการการเลือกตัง้ประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคนซึ่งพระมหากษัตริย์

ทรงแตง่ตัง้ตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากบุคคลดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการตา่ง ๆ ท่ีจะยังประโยชนแ์ก่การบริหารและจัดการการ

เลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ ซึ่งได้รับการสรรหาจาก

คณะกรรมการสรรหา จ านวนห้าคน 

(2) ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ 

และเคยด ารงต าแหน่งไม่ตั่ากว่าอธิบดีผู้พพิากษา หรอืต าแหนง่ไมต่่ ากว่าอธิบดีอัยการมาแล้วเป็นเวลาไมน่อ้ย

กว่าห้าปี ซึ่งได้รับการคัดเลอืกจากท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนสองคน 

ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตัง้ตาม (1) ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 232 (2) (3) 

(4) (5) (6) หรือ (7) หรือเป็นผู้ท างานหรือเคยท างานในภาคประชาสังคมมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปี 

ท้ังน้ี ตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนด 
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มาตรา 223 กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรง

แตง่ตัง้ และให้ด ารงต าแหนง่ได้เพยีงวาระเดียว 

ในระหวา่งท่ีกรรมการการเลือกตัง้พ้นจากต าแหนง่ก่อนวาระ และยังไม่มกีารแต่งตั้งกรรมการการ

เลือกตั้งแทนต าแหน่งท่ีว่าง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าท่ีเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ แต่ถ้ามี

กรรมการการเลอืกตัง้เหลอือยูไ่มถ่ึงสี่คนให้กระท าไดแัตเ่ฉพาะการท่ีจ าเป็นอันไม่อาจหลกีเล่ียงได้ 

มาตรา 224 ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้มหีนา้ที่และอ านาจ ดังตอ่ไปน้ี 

(1) จัดหรือด าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา 

การเลอืกตัง้สมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ 

(2) ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกตาม (๑) ให้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และ

ควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการนี้ ให้มีอ านาจสืบสวนหรือไต่

สวนได้ตามท่ีจ าเป็นหรือท่ีเห็นสมควร 

(3) เมื่อผลการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (2) หรือเมื่อพบเห็นการกระท าท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการ

เลอืกตั้งหรือการเลือกตาม (1) มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือการออกเสียงประชามติเป็นไปโดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย ให้มีอ านาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้งหรือการเลือก หรือ

การออกเสียงประชามติ และสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้ง เลือก หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้ง

บางหน่วย หรือทุกหน่วย 

(๔) สั่งระงับการใชส้ิทธิสมัครรับเลอืกตัง้ของผู้สมัครรับเลอืกตัง้หรือผู้สมัครรับเลอืกตาม (๑) ไวเ้ป็น

การชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นกระท าการหรือรู้เห็นกับการ

กระท าของบุคคลอื่น ท่ีมีลักษณะเป็นการทุจริต หรือท าให้การเลือกตั้งหรือการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริต

หรือเท่ียงธรรม 

(5) ดูแลการด าเนินงานของพรรคการเมอืงให้เป็นไปตามกฎหมาย 

(6) หนา้ที่และอ านาจอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

ในการสบืสวนหรือไต่สวนตาม (2) คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให้กรรมการการเลือก

ตัง้แตล่ะคนด าเนินการ หรือมอบหมายให้คณะบุคคลด าเนินการภายใตก้ารก ากับของกรรมการการเลอืกตั้ง

ตามหลักเกณฑ์และวธีิการท่ีคณะกรรมการการเลอืกตัง้ก าหนดก็ได้ 

การใช้อ านาจตาม (3) ให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนซึ่งพบเห็นการกระท าความผิดมีอ านาจ

กระท าได้ส าหรับหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งท่ีพบเห็นการกระท าความผิด ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการการเลอืกตัง้ก าหนด 

มาตรา 225 ก่อนประกาศผลการเลอืกตัง้หรือการเลอืก ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลอืกตั้ง

หรือการเลือกนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้มีการ

เลือกตั้งหรือการเลือกใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น ถ้าผู้กระท าการนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง

หรือผู้สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณี หรือรู้เห็นกับการกระท าของบุคคลอื่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่ง

ระงับสทิธิสมัครรับเลอืกตัง้ของผู้นัน้ไว้เป็นการช่ัวคราวตามมาตรา 224 (4) 

ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นท่ีสุด 
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มาตรา 226 เมื่อมีการด าเนินการตามมาตรา 225 หรือภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งหรือ

การเลอืกแลว้ มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลอืกตัง้หรือผู้สมัครรับเลอืกผู้ใดกระท าการทุจรติในการ

เลอืกตั้งหรือการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระท าของบุคคลอื่น ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ยื่นค ารอ้งตอ่ศาล

ฎกีาเพื่อสั่งเพกิถอนสทิธิสมัครรับเลอืกตัง้ หรอืเพกิถอนสทิธิเลอืกตัง้ของผู้นัน้ 

การพิจารณาของศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้น าส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการ

การเลือกตั้งเป็นหลักในการพิจารณา และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมีอ านาจสั่งไต่สวน

ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเตมิได้ 

ในกรณีท่ีศาลฎีกาพิพากษาว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งกระท าความผิดตามท่ีถูกรอ้ง ให้ศาลฎีกาสั่งเพิก

ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลาสิบปี ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรหรือพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ

วา่ด้วยการได้มาซึ่งสมาชกิวุฒสิภา แล้วแตก่รณี 

เมื่อศาลฎีกามีค าสั่งรับค าร้องไว้พิจารณาแล้ว ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ

สมาชิกวุฒิสภา ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าท่ีจนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระท าความผิด และเมื่อ

ศาลฎีกามีค าพิพากษาว่าผู้นั้นกระท าความผิด ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก

วุฒสิภาผู้นัน้สิ้นสุดลงนับแตว่ันท่ีหยุดปฏบัิตหินา้ที่ 

มิให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุดปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคสี่เป็นจ านวน

สมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยูข่องสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒสิภา แล้วแตก่รณี 

ให้น ามาตรานี้ไปใช้บังคับแก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม 

แตใ่ห้อ านาจของศาลฎกีาเป็นอ านาจของศาลอุทธรณ์ และให้ค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์เป็นท่ีสุด 

การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของท่ี

ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่งต้องก าหนดให้ใชร้ะบบไตส่วนและให้ด าเนินการโดยรวดเร็ว 

มาตรา 227 ในระหว่างท่ีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการเลอืก

สมาชิกวุฒิสภา หรือเมื่อประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้จับคุมขัง หรือ

หมายเรียกตัวกรรมการการเลอืกตัง้ไปสอบสวน เวน้แตไ่ด้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลอืกตัง้ หรอืใน

กรณท่ีีจับในขณะกระท าความผิด 

ในกรณีท่ีมีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระท าความผิด หรือจับหรือคุมขังกรรมการการ

เลือกตั้งในกรณีอื่น ให้รายงานต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน และให้ประธานกรรมการการ

เลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้ แต่ถ้าประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ถูกจับหรือคุมขัง ให้เป็น

อ านาจของคณะกรรมการการเลอืกตัง้เท่าท่ีมีอยูเ่ป็นผู้ด าเนนิการ 

 

35 ข้อ ง) วุฒสิภา 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  (ดูข้อ 34 ประกอบ) 

36 ข้อ ค) 7 ปี / วาระเดียว 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  (ดูข้อ 34 ประกอบ) 

37 ข้อ ข) 7 คน 
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อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 246 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน ซึ่งพระ

มหากษตัริย์ทรงแตง่ตัง้ตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน เป็นกลางทางการเมอืง และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรง

แตง่ตัง้ และให้ด ารงต าแหนง่ได้เพยีงวาระเดียว 

คุณสมบัต ิลักษณะต้องหา้ม การสรรหา และการพน้จากต าแหนง่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ท้ังนี้ บทบัญญัติเกี่ยวกับการสรรหาต้องก าหนดให้ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วมในการ

สรรหาด้วย 

มาตรา 247 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติมีหน้าท่ีและอ านาจ ดังตอ่ไปน้ี 

(1) ตรวจสอบและรายงานขอ้เท็จจริงท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ลา่ชา้ 

และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมดิสทิธิมนุษยชน รวมท้ังการ

เยยีวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมดิสทิธิมนุษยชนตอห่นว่ยงานของรัฐหรอืเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 

 (2) จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและ

คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน 

(3) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมตลอดท้ังการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด 

ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

(4) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีท่ีมีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ

สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไมเ่ป็นธรรม 

(5) สรา้งเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสทิธิมนุษยชน 

(6) หนา้ที่และอ านาจอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

เมื่อรับทราบรายงานตาม (1) และ (2) หรือข้อเสนอแนะตาม (3 ให้คณะรัฐมนตรีด าเนนิการปรับปรุง

แก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจด าเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการด าเนินการ ให้แจ้ง

เหตุผลให้คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหง่ชาติทราบโดยไม่ชักชา้ 

38 ตอบข้อ ง) วุฒสิภา 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (อา่นข้อ 37 ประกอบ) 

39 ตอบข้อ ค) 7 ปี /วาระเดียว 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (อา่นข้อ 37 ประกอบ) 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 246 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน ซึ่งพระ

มหากษตัริย์ทรงแตง่ตัง้ตามค าแนะน าของวุฒสิภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา 
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ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน เป็นกลางทางการเมอืง และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรง

แตง่ตัง้ และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

คุณสมบัต ิลักษณะต้องหา้ม การสรรหา และการพน้จากต าแหนง่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ท้ังนี้ บทบัญญัติเกี่ยวกับการสรรหาต้องก าหนดให้ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนมีส่ วนร่วมในการ

สรรหาด้วย 

 

40 ตอบ ข้อ ง) ไมต่่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 215 องค์กรอิสระเป็นองค์กรท่ีจัดตั้งขึ้นให้มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้เป็นไปตาม

รัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

การปฏบัิตหินา้ที่และการใชอ้ านาจขององค์กรอสิระต้องเป็นไปโดยสุจรติ เท่ียงธรรม กล้าหาญ และ

ปราศจากอคตท้ัิงปวงในการใชดุ้ลพนิจิ 

มาตรา 216 นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามท่ีบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในส่วนท่ีว่า

ด้วยองค์กรอสิระแต่ละองค์กรแลว้ ผู้ด ารงต าแหนง่ในองค์กรอิสระตอ้งมคีุณสมบัติและไมม่ลีักษณะต้องห้าม

ท่ัวไปดังต่อไปนี้ดว้ย 

(1) มอีายุไมต่่ัากว่าสี่สิบห้าปี แตไ่มเ่กินเจ็ดสิบปี 

(2) มคีุณสมบัตติามมาตรา 201 (1) (3) (4) และ (5) 

(3) ไมม่ลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา 202 

มาตรา 217 เมื่อมีกรณีท่ีจะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กร

อสิระนอกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิให้เป็นหนา้ท่ีและอ านาจของคณะกรรมการสรรหาตาม

มาตรา 203 ท่ีจะด าเนินการสรรหา เว้นแต่กรรมการสรรหาตามมาตรา 203 (4) ให้ประกอบด้วยบุคคลซึ่ง

แตง่ตัง้โดยศาลรัฐธรรมนูญและองคก์รอสิระที่มใิชอ่งคก์รอิสระที่ต้องมีการสรรหา 

ให้น าความในมาตรา 203 มาตรา 204 มาตรา 205 และมาตรา 206 มาใชบั้งคับแก่การสรรหาตาม

วรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

มาตรา 218 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจาก

ต าแหนง่เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัตหิรือมีลักษณะต้องห้ามท่ัวไปตามมาตรา 216  หรือขาดคุณสมบัติหรือมลีักษณะ

ตอ้งหา้มเฉพาะตามมาตรา 222 มาตรา 228 มาตรา 232 มาตรา 238 หรือตามมาตรา 246 วรรคสอง และ

ตามกฎหมายท่ีตราขึ้นตามมาตรา 246 วรรคสี่ แล้วแตก่รณี 
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ให้น าความในมาตรา 208 วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า และมาตรา 209 มาใช้บังคับ

แก่การพ้นจากต าแหนง่ของผู้ด ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต้องหยุดปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา 235 วรรคสาม ถ้ามี

จ านวนเหลอือยูไ่มถ่ึงกึ่งหน่ึง ให้น าความในมาตรา 214 มาใชบั้งคับโดยอนุโลม 

มาตรา 219 ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอสิระร่วมกันก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมข้ึนใช้

บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมท้ังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและ

หัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอสิระ และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วให้

ใชบั้งคับได้ ทั้งนี้ มาตรฐานทางจรยิธรรมดังกล่าวตอ้งครอบคลุมถึงการรักษาเกียรตภิูมแิละผลประโยชนข์อง

ชาติ และตอ้งระบุให้ชัดแจ้งดว้ยวา่การฝ่าฝืนหรือไมป่ฏบัิตติามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะรา้ยแรง 

ในการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้รับฟังความคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎร 

วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย และเมื่อประกาศใช้บังคับแล้วให้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร สมาชกิวุฒสิภา และคณะรัฐมนตรีด้วย แตไ่มห่้ามสภาผู้แทนราษฎร วุฒสิภา หรือคณะรัฐมนตรีท่ีจะ

ก าหนดจริยธรรมเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ีของตน แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทาง

จรยิธรรมตามวรรคหนึ่ง และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 220 ให้องค์กรอิสระแต่ละแห่ง นอกจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบงานธุรการ ด าเนนิการ และอ านวยความสะดวก เพื่อให้องค์กรอิสระบรรลุภารกิจและหนา้ที่ตามท่ี

ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และเป็นไปตามมติหรือแนวทางท่ีองค์กรอิสระก าหนด โดยให้มีหัวหน้า

หน่วยงานคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้งโดยความเห็นชอบขององค์กรอสิระแต่ละองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน

ของหน่วยงานน้ัน รับผิดชอบขึน้ตรงตอ่องค์กรอสิระ ท้ังน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 221 ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้องค์กรอิสระร่วมมือและช่วยเหลือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใน

การปฏิบัตหินา้ท่ีของแตล่ะองค์กร และถ้าองค์กรอิสระใดเห็นวา่มผีู้กระท าการอันไมช่อบด้วยกฎหมายแตอ่ยู่

ในหน้าท่ีและอ านาจขององค์กรอิสระอื่น ให้แจ้งองค์กรอิสระนั้นทราบเพื่อด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจ

ตอ่ไป 

41 ตอบ ข้อ ง) ศาลรัฐธรรมนูญ  

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (ดูค าอธิบาย ข้อ 40) 

มาตรา 219 ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอสิระร่วมกันก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมข้ึนใช้

บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมท้ังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและ

หัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอสิระ และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วให้

ใชบั้งคับได้ ทัง้นี้ มาตรฐานทางจรยิธรรมดังกล่าวตอ้งครอบคลุมถึงการรักษาเกียรตภิูมแิละผลประโยชนข์อง

ชาติ และตอ้งระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏบัิตติามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะรา้ยแรง 

ในการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้รับฟังความคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎร 

วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย และเมื่อประกาศใช้บังคับแล้วให้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร สมาชกิวุฒสิภา และคณะรัฐมนตรีด้วย แตไ่มห่้ามสภาผู้แทนราษฎร วุฒสิภา หรือคณะรัฐมนตรีท่ีจะ

ก าหนดจริยธรรมเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ีของตน แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทาง

จรยิธรรมตามวรรคหนึ่ง และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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42 ตอบ ข้อ ง)  9 คน 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  

มาตรา 200  ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ านวนเก้าคนซึ่ ง

พระมหากษัตริย์ทรงแตง่ตัง้จากบุคคล ดังตอ่ไปน้ี 

(1) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้วไม่

นอ้ยกว่าสามปี ซึ่งได้รับคัดเลอืกโดยท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนสามคน 

(2) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งด ารงต าแหน่งไมต่่ ากว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้วไม่

นอ้ยกว่าห้าปี ซึ่งได้รับคัดเลอืกโดยท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสงูสุด จ านวนสองคน 

(3) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมผีลงานทางวชิาการ

เป็นท่ีประจักษ ์จ านวนหนึ่งคน 

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด ารงต าแหน่ง

หรือเคยด ารงต าแหนง่ศาสตราจารยข์องมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ห้าปี และยัง

มผีลงานทางวิชาการเป็นท่ีประจักษ ์จ านวนหนึ่งคน 

(5) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รับหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือ

หัวหน้าส่วนราชการท่ีเทียบเท่า หรือต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี จ านวนสอง

คน 

ในกรณีไม่อาจเลือกผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาตาม (1) ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะเลือก

บุคคลจากผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาในศาลฎีกามาแล้วไมน่อ้ยกว่าสามปีก็ได้ 

การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับถึงวันท่ีได้รับการคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา 

แล้วแตก่รณี ในกรณีจ าเป็นอันไมอ่าจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการสรรหาจะประกาศลดระยะเวลาตามวรรค

หนึ่งหรือวรรคสองลงก็ได้ แตจ่ะลดลงเหลอืน้อยกวา่สองปีมไิด้ 

มาตรา 201 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตอ้งมีคุณสมบัตดิังตอ่ไปน้ีด้วย 

(1) มสีัญชาติไทยโดยการเกิด 

(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่ถงึหกสิบแปดปีในวันท่ีได้รับการคัดเลอืกหรือวันสมัครเข้ารับการ

สรรหา 

(3) ส าเร็จการศึกษาไมต่่ัากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

(4) มคีวามซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ 

(5) มีสุขภาพท่ีสามารถปฏิบัตหินา้ที่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรา 202 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องไมม่ลีักษณะต้องห้าม ดังตอ่ไปน้ี 

(1) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระใด 

(2) ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (17) หรือ (18) 

(3) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เวน้แต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 
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(4) เป็นหรือเคยเป็นสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา ข้าราชการการเมอืง หรือสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลอืกหรือสรรหา 

(5) เป็นหรือเคยเป็นสมาชกิหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการ

คัดเลอืกหรือสรรหา 

(6) เป็นขา้ราชการซึ่งมตี าแหนง่หรือเงินเดอืนประจ า 

(7) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ

กรรมการหรือท่ีปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรอืรัฐวิสาหกิจ 

(8) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กรท่ีด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไรหรือ

รายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 

(9) เป็นผู้ประกอบวิชาชพีอิสระ 

(10) มพีฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏบัิตติามมาตรฐานทางจริยธรรมอยาังร้ายแรง 

มาตรา 203 เมื่อมกีรณีท่ีจะตอ้งสรรหาผู้สมควรได้รับการแตง่ตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้

เป็นหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย 

(1) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ 

(2) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น าฝ่ายคา้นในสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ 

(3) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ 

(4) บุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 201 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

มาตรา 202 และไม่เคยปฏิบัติหน้าทั่ใด ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ องค์กรละหนึ่งคน เป็น

กรรมการ 

ในกรณีท่ีไมม่ผีู้ด ารงต าแหนง่กรรมการสรรหาตาม (2) หรอืกรรมการสรรหาตาม (4) มีไม่ครบไมว่่า

ด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าท่ีมีอยู่ 

ให้ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภาปฏิบัตหินา้ที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา

ของศาลรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับการสรรหา ให้เป็น

หนา้ที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วนิจิฉัย ค าวินจิฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นท่ีสุด 

ในการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารอืเพื่อคัดสรรให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง 

มคีวามกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าท่ี และมีพฤตกิรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอยา่งท่ีดีของสังคม โดยนอกจาก

การประกาศรับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาจากบุคคลท่ีมีความเหมาะสมท่ัวไปได้

ด้วย แตต่อ้งได้รับความยนิยอมของบุคคลนั้น 

มาตรา 204 ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากวุฒสิภาด้วยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชกิท้ังหมดเท่าท่ีมอียู่

ของวุฒสิภา 

ในกรณีท่ีวุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด ให้ด าเนินการสรรหา

หรือคัดเลอืกบุคคลใหมแ่ทนผู้นัน้ แล้วเสนอตอ่วุฒสิภาเพื่อให้ความเห็นชอบตอ่ไป 
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เมื่อผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว ให้เลือกกันเองให้คนหนึ่ง

เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ แลว้แจ้งผลให้ประธานวุฒสิภาทราบ 

ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา 205 ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยท่ียังมไิด้พ้นจาก

ต าแหน่งตามมาตรา 202 (6) (7) หรือ (8) หรือยังประกอบวิชาชีพตาม (9) อยู่ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้

ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพตามมาตรา 202 (6) (7) (8) หรือ (9) แล้ว ตอ่ประธานวุฒิสภาภายในเวลาท่ี

ประธานวุฒิสภาก าหนด ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนท่ีประธานวุฒิสภาจะน าความกราบบังคมทูลตามมาตรา 204 

วรรคสี่ ในกรณีท่ีไม่แสดงหลักฐานภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธ์ิ และให้ด าเนินการ

คัดเลอืกหรือสรรหาใหม่ 

มาตรา 206 ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 204 ถ้ามีผู้ได้รับความเห็นชอบจาก

วุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาล

รัฐธรรมนูญแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒสิภาทราบโดยไมต่้องรอให้มผีู้ได้รับความเห็นชอบครบเก้าคน และเม่ือ

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแตง่ตั้งแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญด าเนินการตามหนา้ท่ีและอ านาจต่อไปพลางก่อน

ได้ โดยในระหว่างนัน้ ให้ถอืว่าศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าท่ีมีอยู่ 

มาตรา 207 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์

ทรงแตง่ตัง้ และให้ด ารงต าแหนง่ได้เพยีงวาระเดียว 

มาตรา 208  นอกจากการพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 

(1) ขาดคุณสมบัตติามมาตรา 201 หรอืมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 202 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) มอีายุครบเจ็ดสิบห้าปี 

(5) ศาลรัฐธรรมนูญมีมตใิห้พ้นจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่เพราะเหตุฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ 

(6) พน้จากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา 235 วรรคสาม 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งลาออกจากต าแหนง่ ให้พ้นจากต าแหนง่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วย 

ในกรณีท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพน้จากต าแหน่งตามวาระ ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่ีพ้นจาก

ต าแหนง่ปฏบัิตหินา้ที่ตอ่ไปจนกวาัจะมีการแต่งต้ังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่แทน 

ในกรณีท่ีมีปัญหาว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดพ้นจากต าแหน่งตาม (1) หรือ (3) หรือไม่ ให้เป็น

หนา้ที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา 203 เป็นผู้วนิจิฉัย ค าวินจิฉัยของคณะกรรมการสรร

หาให้เป็นท่ีสุด 

การร้องขอ ผู้มีสทิธิร้องขอ การพิจารณา และการวนิิจฉัยตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วธีิการท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยวธีิพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 209 
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ในระหว่างที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพน้จากต าแหนง่ก่อนวาระและยังไม่มกีารแต่งตัง้ตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญแทนต าแหนง่ท่ีว่าง ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าท่ีเหลอือยูป่ฏบัิติหนา้ที่ตอ่ไปได้ 

มาตรา 210 ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าท่ีและอ านาจ ดังตอ่ไปน้ี 

(1) พจิารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย 

(2) พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าท่ีและอ านาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี หรือองคก์รอิสระ 

(3) หน้าท่ีและอ านาจอื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

การยื่นค าร้องและเงื่อนไขการยื่นค าร้อง การพิจารณาวินิจฉัย การท าค าวินิจฉัย และการ

ด าเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยวธีิพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

ให้น าความในมาตรา 188 มาตรา 190 มาตรา 191 และมาตรา 193 มาใชบั้งคับแก่ศาลรัฐธรรมนูญ

ด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา 211 องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและในการท าค าวนิจิฉัยต้อง

ประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกวา่เจ็ดคน 

ค าวินจิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถอืเสียงข้างมาก เวน้แต่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว้เป็นอยา่งอื่น 

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับเร่ืองใดไว้พิจารณาแล้ว ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดจะปฏิเสธไม่วินิจฉัย

โดยอ้างวา่เร่ืองนัน้ไม่อยูใ่นอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญมิได้ 

ค าวินจิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มผีลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ 

และหนว่ยงานของรัฐ 

มาตรา 212 ในการท่ีศาลจะใช้บทบัญญัตแิห่งกฎหมายบังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเอง หรือคู่ความ

โต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นต้องด้วยมาตรา 5 และยังไม่มีค าวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญในส่วนท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัตนิั้น ให้ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้นตอ่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินจิฉัย ใน

ระหว่างนั้น ให้ศาลด าเนินการพิจารณาต่อไปได้แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราว จนกว่าจะมีค าวินิจฉัย

ของศาลรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าค าโต้แยง้ของคู่ความตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการ

วนิจิฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรั่บเร่ืองดังกล่าวไว้พจิารณาก็ได้ 

ค าวินจิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใชไ้ด้ในคดีท้ังปวง แตไ่มก่ระทบตอ่ค าพิพากษาของศาลอันถึงท่ีสุด

แล้ว เว้นแต่ในคดีอาญาให้ถือว่าผู้ซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาว่ากระท าความผิดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ี

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไมช่อบด้วยมาตรา 5 นั้น เป็นผู้ไม่เคยกระท าความผิดดังกล่าว หรือถ้าผู้นัน้ยังรับ

โทษอยู่ก็ให้ปล่อยตัวไป แต่ท้ังน้ีไมก่่อให้เกิดสทิธิท่ีจะเรียกรอ้งคา่ชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ 

มาตรา 213 บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธหิรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญคุ้มครองไวม้ีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาล

รัฐธรรมนูญเพื่อมีค าวินิจฉัยว่าการกระท านั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยวธีิพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 214 ในกรณีท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องหยุดปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา 235 วรรคสาม 

และมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุด
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ร่วมกันแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเชน่เดียวกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท าหน้าท่ี

เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นการชั่วคราวให้ครบเก้าคน โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งท าหน้าท่ีในฐานะตุลา

การศาลรัฐธรรมนูญได้จนกวา่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่ีตนท าหน้าท่ีแทนจะปฏิบัตหินา้ที่ได้ หรือจนกว่าจะมี

การแตง่ตัง้ผู้ด ารงต าแหน่งแทน 

43 ตอบ ข้อ ก) มสีัญชาติไทย 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 201 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องมคีุณสมบัตดิังตอ่ไปน้ีด้วย 

(1) มสีัญชาติไทยโดยการเกิด 

(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่ถงึหกสิบแปดปีในวันท่ีได้รับการคัดเลอืกหรือวันสมัครเข้ารับการ

สรรหา 

(3) ส าเร็จการศึกษาไมต่่ัากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

(4) มคีวามซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ 

(5) มีสุขภาพท่ีสามารถปฏิบัตหินา้ที่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

44 ตอบ ข้อ จ) ศาลปกครอง 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 197 ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อ านาจ

ทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการด าเนินกจิการทางปกครอง ท้ังน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองช้ันตน้ 

อ านาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระซึ่งเป็นการใช้

อ านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรอสิระนั้น ๆ 

การจัดต้ัง วิธีพิจารณาคดี และการด าเนินงานของศาลปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ

นัน้ 

มาตรา 198 การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับตุลาการศาลปกครองต้องมีความเป็นอิสระ และ

ด าเนนิการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองซึ่งประกอบด้วยประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธาน 

และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตุลาการในศาลปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการ

ในศาลปกครองไม่เกินสองคน บรรดาท่ีได้รับเลอืกจากข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมาย

บัญญัต ิ

45 ตอบ ข้อ จ) รัฐมนตรี 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 179  พระมหากษัตริย์ทรงไวซ้ึ่งพระราชอ านาจในการพระราชทานอภัยโทษ 

มาตรา 180 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนต าแหน่ง

ปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเท่า และทรงให้พ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่กรณีท่ีพ้นจากต าแหน่งเพราะความ

ตาย เกษยีณอายุ หรอืพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ 
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มาตา 181 ข้าราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและมิใช่ข้าราชการ

การเมอืง จะเป็นขา้ราชการการเมอืงหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงอ่ืนมไิด้ 

มาตรา 182 บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการ

แผ่นดินต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  เว้นแต่ท่ีมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นใน

รัฐธรรมนูญ 

มาตรา 183 เงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององคมนตรี ประธานและรอง

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทน ราษฎร 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎกีา 

บ าเหน็จบ านาญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององคมนตรีซึ่งพ้นจากต าแหน่ง ให้ก าหนดโดย

พระราชกฤษฎกีา 

46 ตอบ ข้อ ง) รัฐสภา 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 176 พระมหากษัตริย์ทรงไวซ้ึ่งพระราชอ านาจในการประกาศใช ้และเลกิใชก้ฎอัยการศึก 

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องประกาศใชก้ฎอัยการศกึเฉพาะแห่งเป็นการรีบด่วน เจ้าหนา้ที่ฝ่ายทหาร

ยอ่มกระท าได้ตามกฎหมายวา่ด้วยกฎอัยการศึก 

มาตรา 177 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการประกาศสงครามเมื่อได้ รับความ

เห็นชอบของรัฐสภา 

มตใิห้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกทัง้หมด

เท่าท่ีมีอยูข่องท้ังสองสภา 

มาตรา 178 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการท าหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญา

สงบศกึ และสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ 

หนังสือสัญญาใดมบีทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพืน้ท่ีนอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมสีิทธิ

อธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจะต้องออกพระราช

บัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา และหนังสือสัญญาอื่นท่ีอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

รัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับเร่ือง หากรัฐสภา

พจิารณาไมแ่ลว้เสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถอืว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ 

หนังสือสัญญาอื่นท่ีอาจมผีลกระทบตอ่ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคา้ หรือการลงทุน

ของประเทศอยา่งกว้างขวางตามวรรคสอง ได้แก่ หนังสอืสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลากรร่วมหรือการ

ให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือท าให้ประเทศต้องสูญเสียในทรัพยากรธรรมชาติท้ังหมด หรือบางส่วน หรือ

หนังสือสัญญาอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ

ให้มีกฎหมายก าหนดวธีิการท่ีประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและได้รับการ

เยยีวยาท่ีจ าเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการท าสัญญาตามวรรคสาม 
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เมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม่ คณะรัฐมนตรีจะ

ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉัยก็ได้ ท้ังน้ี ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินจิฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี

ได้รับค าขอ 

47 ตอบ ข้อ ค) พระราชก าหนด 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 174 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะต้อง

ได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราช

ก าหนดให้ใชบั้งคับเชน่พระราชบัญญัติก็ได้ 

ให้น าความในมาตรา 172 วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่พระ

ราชก าหนดท่ีได้ตราขึ้นตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นการตราขึ้นในระหว่างสมัยประชุม จะต้องน าเสนอ

ตอ่สภาผู้แทนราษฎรภายในสามวันนับแตว่ันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 175 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อ

กฎหมาย 

มาตรา 176 พระมหากษตัริย์ทรงไวซ้ึ่งพระราชอ านาจในการประกาศใช ้และเลกิใชก้ฎอัยการศึก 

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องประกาศใชก้ฎอัยการศกึเฉพาะแห่งเป็นการรีบด่วน เจ้าหนา้ที่ฝ่ายทหาร

ยอ่มกระท าได้ตามกฎหมายวา่ด้วยกฎอัยการศึก 

มาตรา 177 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการประกาศสงครามเมื่ อได้รับความ

เห็นชอบของรัฐสภา 

มตใิห้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกทัง้หมด

เท่าท่ีมีอยูข่องท้ังสองสภา 

48 ตอบ ข้อ ง)  นายกรัฐมนตรี 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

      มาตรา 171 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็น

รัฐมนตรีตามท่ีนายกรัฐมนตรถีวายค าแนะน า 

49 ตอบ ข้อ ข) มากกว่ากึ่งหน่ึง 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

            มาตรา 172 ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย

สาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริยจ์ะทรง

ตราพระราชก าหนดให้ใชบั้งคับดังเชน่พระราชบัญญัติก็ได้ 

 การตราพระราชก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าได้เฉพาะเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นวา่เป็นกรณีฉุกเฉิน

ท่ีมีความจ าเป็นรีบด่วนอันมอิาจจะหลกีเล่ียงได้ 

 ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชก าหนดนั้นต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณา

โดยไม่ชักชา้ ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและการรอการเปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักชา้ คณะรัฐมนตรีต้อง

ด าเนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจาณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ และสภาผู้แทนราษฎร

ยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภา
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ผู้แทนราษฎรให้พระราชก าหนดนั้นตกไป แต่ท้ังนี้ไม่กระทบต่อกิจการท่ีได้เป็นไปในระหว่างท่ีใช้พระราช

ก าหนดนัน้ 

 หากพระราชก าหนตามวรรคหนึ่งมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัตแิห่งกฎหมายใด

และพระราชก าหนดนัน้ต้องตกไปตามวรรคสาม ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีมีอยู่ก่อนการแก้ไขเพิ่มเตมิหรือ

ยกเลิก มีผลใชบั้งคับต่อไปนับแตว่ันท่ีการไม่อนุมัติพระราชก าหนดนัน้มผีล 

 ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชก าหนดนั้น หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมัติและสภา

ผู้แทนราษฎรยื่นยันการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชกิทั้งหมดเท่าท่ีมอียู่ของสภา

ผู้แทนราษฎร ให้พระราชก าหนดนัน้มผีลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป 

 การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก าหนด ให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไม่

อนุมัต ิให้มีผลตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 การพิจารณาพระราชก าหนดของสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภา และการยนืยันการอนุมัติพระ

ราชก าหนด จะตอ้งกระท าในโอกาสแรกที่มกีารประชุมสภานัน้ๆ 

 มาตรา 173 ก่อนท่ีสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุมัติพระราชก าหนดใด สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไมน่อ้ยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชกิทั้งหมดเท่าท่ีมอียู่ของแตล่ะสภา มี

สิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาท่ีตนเป็นสมาชิกว่าพระราชก าหนดนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา 

172 วรรคหนึ่ง และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแต่วันท่ีได้นับ

วันท่ีได้รับความเห็นเพื่อวินิจฉัย และให้รอการพิจารณาพระราชก าหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งค า

วนิจิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยภายในหกสิบวันนับแตว่ันท่ีได้รับเร่ือง และให้ศาลรัฐธรรมนูญแจง้ค า

วนิจิฉัยน้ันไปยังประธานแห่งสภาที่ส่งความเห็นน้ันมา 

ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา่พระราชก าหนดใดไมเ่ป็นไปตามมาตรา 192 วรรคหนึ่ง ให้พระ

ราชก าหนดน้ันไมม่ผีลใช้บังคับมาแต่ต้น 

ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชก าหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา 172 วรรคหนึ่ง ต้องมี

คะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสองในสามของจ านวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ 

 

50 ตอบ ข้อ ค) ไมเ่กิน 35 คน 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 158 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคน

ประกอบกันเป็นคณะรัฐมนตรี มีหนา้ที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน 

นายกรัฐมนตรีต้องแตง่ตัง้จากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา 159 

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตร ี

นายกรัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ ท้ังนี้ ไม่ว่าจะเป็นการด ารงต าแหน่ง

ตดิตอ่กันหรือไม ่แต่มใิห้นับรวมระยะเวลาในระหว่างท่ีอยูป่ฏบัิตหินา้ที่ตอ่ไปหลังพน้จากต าแหน่ง 

51 ตอบ ข้อ ค) ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
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มาตรา 158 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคน

ประกอบกันเป็นคณะรัฐมนตรี มีหนา้ที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน 

นายกรัฐมนตรีต้องแตง่ตัง้จากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา 159 

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตร ี

นายกรัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ ท้ังนี้ ไม่ว่าจะเป็นการด ารงต าแหน่งติดต่อกัน

หรือไม ่แต่มใิห้นับรวมระยะเวลาในระหว่างท่ีอยูป่ฏบัิตหินา้ที่ตอ่ไปหลังพน้จากต าแหน่ง 

52 ตอบ ข้อ  ง) เกินแปดปีมไิด้ 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (ดูข้อ 51 ประกอบ) 

53 ตอบ ข้อ จ) ไมน่อ้ยกว่าหนึ่งในสบิ 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 159 ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็น

นายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 160 และเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชี

รายชื่อท่ีพรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา 88 เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกได้รับ

เลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภา

ผู้แทนราษฎร 

การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งตอ้งมีสมาชกิรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าท่ี

มอียู่ของสภาผู้แทนราษฎร 

มติของสภาผู้แทนราษฎรท่ีเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องกระท าโดยการ

ลงคะแนนโดยเปิดเผย และมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภา

ผู้แทนราษฎร 

54 ตอบ ข้อ ข) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสบิห้าปีบูรณ์ 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 160 รัฐมนตรีต้อง 

(1) มสีัญชาติไทยโดยการเกิด 

(2) มอีายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปี 

(3) ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

(4) มคีวามซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ 

(5) ไมม่พีฤตกิรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏบัิตติามมาตรฐานทางจริยธรรมอยา่งรา้ยแรง 

(6) ไมม่ลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 

(7) ไม่เป็นผู้ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงท่ีสุด หรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ใน

ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรอืความผิดฐานหมิ่นประมาท 

(8) ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากต าแหนง่เพราะเหตุกระท าการอันเป็นการตอ้งห้ามมาตรา 186 หรือมาตรา 

187 มาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันแตง่ตัง้ 

มาตรา 161 ก่อนเข้ารับหน้าท่ี รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยค า

ดังตอ่ไปน้ี 
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"ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อ

พระมหากษัตริย ์และจะปฏบัิตหินา้ที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชนข์องประเทศและประชาชน ทั้งจะ

รักษาไว้และปฏบัิตติามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ" 

ในกรณีท่ีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อนท่ีจะถวายสัตย์

ปฏิญาณ ให้คณะรัฐมนตรีนั้นด าเนินการตามมาตรา 162 วรรคสองได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะรัฐมนตรีตาม

มาตรา 168 (1) พ้นจากการปฏบัิตหินา้ที่นับแต่วันท่ีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังกลา่ว 

55 ตอบ ข้อ จ) ไมน่อ้ยกว่าหนึ่งในสาม 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 152 สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่นอ้ยกวา่หนึ่งในสบิของจ านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าท่ี

มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร จะเข้าชื่อกันเพื่อเสนอญัตติขอเปิดอธิปรายท่ัวไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือ

เสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมตกิ็ได้  

มาตรา 153 สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่

ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายท่ัวไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจง

ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ 

มาตรา  154 การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรา 151 มาตรา 152 หรือมาตรา 153 

แลว้แต่กรณี ให้กระท าได้ปีละหนึ่งครัง้ 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การเปิดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรา 151 ท่ีสิ้นสุดลงด้วยมติให้ผ่าน

ระเบียบวาระเปิดอภปิรายนัน้ไป 

มาตรา 155 ในกรณีท่ีมีปัญหาส าคัญเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยหรือเศรษฐกิจของประเทศ

สมควรท่ีจะปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะแจ้ง

ไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมรัฐสภาก็ได้ ในกรณีนี้ ประธานรัฐสภาต้อง

ด าเนินการให้มีการประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับการแจ้ง แต่รัฐสภาจะลงมติในปัญหาท่ีอภิปราย

มไิด้ 

การประชุมตามวรรคหนึ่งให้ประชุมลับ และคณะรัฐมนตรีมีหน้าท่ีต้องเข้าร่วมประชุมด้วย 

56 ตอบ ข้อ ง) ภายใน 105 วัน 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 143 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายสภาผู้แทนราษฎรจะต้อง

พจิารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าวันนับแตว่ันท่ีร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร 

ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพจิารณารา่งพระราชบัญญัตินัน้ไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้

ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อ

วุฒสิภาเพื่อพิจารณา 

ในการพิจารณาของวุฒสิภา วุฒสิภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไมใ่ห้ความเห็นชอบภายในย่ีสบิวันนับ

แต่วันท่ีร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ มิได้ ถ้าพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว ให้
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ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้นในกรณีเช่นนี้และในกรณีท่ีวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ให้

ด าเนนิการต่อไปตามมาตรา 81 

ถ้าวุฒสิภาไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้น าความในมาตรา 138 วรรคสอง มาใช้

บังคับโดยอนุโลม โดยให้สภาผู้แทนราษฎรยกขึน้พิจารณาใหม่ได้ทันที 

ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม มิให้นับรวมระยะเวลาท่ีศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามมาตรา 

144 วรรคสาม 

มาตรา 144 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตตเิปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจ านวนในรายการมิได้ แต่

อาจแปรญัตตใินทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งมใิชร่ายจ่ายตามข้อผูกพันอยา่งใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินส่งใชต้น้เงินกู้ 

(2) ดอกเบ้ียเงินกู้ 

(3) เงนิท่ีก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 

ในการพจิารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒสิภา หรือคณะกรรมาธิการ การเสนอการแปรญัตติหรือ

การกระท าดว้ยประการใด ๆ ท่ีมีผลให้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีสว่นไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใชง้บประมาณรายจา่ย จะกระท ามไิด้ 

ในกรณีท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวน

สมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภา เห็นว่ามีการกระท าท่ีฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคสอง ให้เสนอ

ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญตอ้งพิจารณาวินจิฉัยให้แล้วเสร็จภายในสิบ

ห้าวันนับแตว่ันท่ีได้รับความเห็นดังกล่าว ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวนิิจฉัยว่ามีการกระท าท่ีฝ่าฝืนบทบัญญัติ

ตามวรรคสอง ให้การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท าดังกล่าวเป็นอันสิ้นผล ถ้าผู้กระท าการดังกล่าว

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให้ผู้กระท าการนั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันท่ีศาล

รัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น แต่ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเป็น

ผู้กระท าการหรืออนุมัตใิห้กระท าการหรือรู้วา่มกีารกระท าดังกล่าวแล้วแต่มไิด้ส่ังยับยั้ง ให้คณะรัฐมนตรีพ้น

จากต าแหน่งท้ังคณะ นับแต่วันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ

รัฐมนตรีท่ีพ้นจากต าแหน่งนัน้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้อยู่ในท่ีประชุมในขณะท่ีมีมติและให้ผู้กระท าการ

ดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้เงินนัน้คนืพร้อมดว้ยดอกเบ้ีย 

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจัดท าโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการด าเนนิการ

อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถ้าได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือหรือมีหนังสือ

แจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติทราบ ให้พ้นจากความรับผิด 

การเรียกเงินคืนตามวรรคสามหรือวรรคสี่ ให้กระท าได้ภายในยี่สิบปีนับแต่วันท่ีมีการจัดสรร

งบประมาณนั้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้รับแจ้งตามวรรคสี่ ให้

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการสอบสวนเป็นทางลับโดยพลัน หากเห็น

วา่กรณีมีมูล ให้เสนอความเห็นตอ่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อด าเนนิการตอ่ไปตามวรรคสาม และไมว่่ากรณีจะเป็น
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ประการใด คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและศาลรัฐธรรมนูญหรือบุคคลใดจะ

เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับผู้แจ้งมไิด้ 

มาตรา 145 ร่างพระราชบัญญัติท่ีได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้ห้าวัน

นับแต่วันท่ีได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ถ้าไม่มีกรณีต้องด าเนินการตามมาตรา ๑๔๘ ให้น าขึ้น

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในยี่สิบวันนับแตว่ันพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว 

มาตรา 146 ร่างพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริยไ์ม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายัง

รัฐสภา หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่

ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่

ของท้ังสองสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกคร้ังหนึ่ง

เมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ให้นายกรัฐมนตรีน า

พระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้

ทรงลงพระปรมาภไิธยแล้ว 

มาตรา 147 ในกรณีท่ีอายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรร่าง

รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างพระราชบัญญัติท่ีรัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ หรือท่ีรัฐสภาให้ความ

เห็นชอบแล้วแต่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย หรือเมื่อพน้เก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมาให้เป็น

อันตกไป 

บรรดาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างพระราชบัญญัตท่ีิรัฐสภายังมไิด้ให้ความเห็นชอบท่ีตก

ไปตามวรรคหนึ่ง ถ้าคณะรัฐมนตรีท่ีต้ังขึ้นใหมภ่ายหลังการเลอืกตัง้ท่ัวไปร้องขอต่อรัฐสภาเพ่ือให้รัฐสภา สภา

ผู้แทนราษฎร หรือวุฒสิภา แลว้แต่กรณี พจิารณาต่อไป ถ้ารัฐสภาเห็นชอบด้วยก็ให้รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร 

หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไปได้ แต่คณะรัฐมนตรีต้องร้องขอภายในหกสิบวันนับแต่วันเรียก

ประชุมรัฐสภาครัง้แรกภายหลังการเลอืกตัง้ท่ัวไป 

มาตรา 148 ก่อนท่ีนายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อ

พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภไิธยตามมาตรา 81 

(1) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของท้ังสองสภารวมกันมีจ านวนไม่

นอ้ยกวา่หนึ่งในสิบของจ านวนสมาชกทัง้หมดเท่าท่ีมีอยู่ของท้ังสองสภา เห็นวา่รา่งพระราชบัญญัตดิังกล่าวมี

ข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอ

ความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธาน

แห่งสภาท่ีได้ รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้

นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักชา้ 

(2) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมขี้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือ

ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ

วนิจิฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒสิภาทราบโดยไม่ชักชา้ 

ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติ

ดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภไิธยมิได้ 

739



 

 

 
 
 

ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตรา

ขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง รัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระ ส าคัญให้ ร่าง

พระราชบัญญัติน้ันเป็นอันตกไป 

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแต่มิใช่

กรณีตามวรรคสาม ให้ข้อความท่ีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป และให้นายกรัฐมนตรี

ด าเนนิการต่อไปตามมาตรา 81 

มาตรา 149 ให้น าความในมาตรา 148 มาใช้บังคับแก่ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาท่ีสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือ

รัฐสภาแล้วแตก่รณ ีให้ความเห็นชอบแลว้ ก่อนน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาดว้ยโดยอนุโลม 

มาตรา 150  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเร่ืองใด

เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีโดยจะถามเป็นหนังสือด้วยวาจาก็ได้ ตามข้อบังคับการประชุมแห่งสภานั้นๆ ซึ่งอย่าง

น้อยต้องก าหนดให้มีการกระทู้ถามด้วยวาจาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าไว้ด้วย 

รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบกระทู้เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเร่ืองนั้นยังไม่ควรเปิดเผย เพราะ

เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนส์ าคัญของแผ่นดนิ 

มาตรา 151 สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ี

มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็น

รายบุคคลหรอืท้ังคณะ 

เมื่อได้มีการเสนอญัตตติามวรรคหนึ่งแลว้  จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรมไิด้ เว้นแต่จะมีถอนญัตติ

หรือการลงมติน้ันไมไ่ด้คะแนนเสียงตามวรรคสี่ 

เมื่อการอภิปรายท่ัวไปสิ้นสุดลง โดยมิใช่ด้วยมติให้ผ่านระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไป ให้สภา

ผู้แทนราษฎรลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ การลงมติในกรณีเช่นว่านี้มิให้กระท าในวันเดียวกับวันท่ีการ

อภิปรายสิ้นสุดลง 

มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภา

ผู้แทนราษฎร 

รัฐมนตรีคนใดพ้นจากต าแหน่งเดิมแต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีใดต าแหน่งอื่นภายหลังจากวันท่ี

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อตามวรรคหนึ่ง หรือพ้นจากต าแหน่งเดิมไม่เกินเก้าสิบวันก่อนวันท่ี

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อตามวรรคหนึ่ง แตย่ังคงเป็นรัฐมนตรีในต าแหนง่อื่น ให้รัฐมนตรีคนน้ัน ยังคง

ต้องถูกอภปิรายเพื่อลงมตไิมไ่วว้างใจต่อไป 

มาตรา 152 สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่นอ้ยกวา่หนึ่งในสบิของจ านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าท่ี

มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร จะเข้าชื่อกันเพื่อเสนอญัตติขอเปิดอธิปรายท่ัวไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือ

เสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติก็ได้  

มาตรา 153 สมาชกิวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกวา่หนึ่งในสามของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าท่ีมอียู่ของ

วุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายท่ัวไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหา

เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ 
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มาตรา  154 การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรา 151 มาตรา 152 หรือมาตรา 153 

แลว้แต่กรณี ให้กระท าได้ปีละหนึ่งครัง้ 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การเปิดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรา 151 ท่ีสิ้นสุดลงด้วยมติให้ผ่าน

ระเบียบวาระเปิดอภปิรายนัน้ไป 

มาตรา 155 ในกรณีท่ีมีปัญหาส าคัญเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยหรือเศรษฐกิจของประเทศ

สมควรท่ีจะปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะแจ้ง

ไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมรัฐสภาก็ได้ ในกรณีนี้ ประธานรัฐสภาต้อง

ด าเนินการให้มีการประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับการแจ้ง แต่รัฐสภาจะลงมติในปัญหาท่ีอภิปราย

มไิด้ 

การประชุมตามวรรคหนึ่งให้ประชุมลับ และคณะรัฐมนตรีมีหน้าท่ีต้องเข้าร่วมประชุมด้วย 

57 ตอบ ข้อ จ) ไมน่อ้ยกว่าสองในสาม 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 177 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการประกาศสงครามเมื่อได้รับความ

เห็นชอบของรัฐสภา 

มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิก

ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยูข่องท้ังสองสภา 
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แนวข้อสอบรวมมติรพิชติท้องถิ่น 

ชุด สานฝันคนสอบท้องถิ่น 

รวบรวมโดยประพันธ์ เวารัมย์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

************************************* 

1.  สมาชิกวุฒิสภามวีาระด ารงต าแหน่งคราวละกี่ปี ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 

ก) 4 ป ี     ข) 5 ปีนับแตว่ันประกาศผลการเลอืกตัง้ 

ค) 5 ปีนับแตว่ันประกาศผลการเลอืก  ง) 5 ปีนับแตว่ันเลอืกตัง้ 

จ) 9 ป ี

ข้อ 1 ตอบ ค) 5 ปีนับแตว่ันประกาศผลการเลอืก 

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 การปฏิรูปประเทศอยู่ในหมวดใด 

ก) หมวด 12     ข) หมวด 13 

ค) หมวด 14     ง) หมวด 15 

จ) หมวด 16 

ข้อ 2 ตอบ จ) หมวด 16 

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวดที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในหมวดใด 

ก) หมวด 10     ข) หมวด 11 

ค) หมวด 12     ง) หมวด 14 

จ) หมวด 16 

ข้อ 3 ตอบ ง) หมวด 14 

4. สมาชิกวุฒิสภา มีที่มาอย่างไร 

ก) มาจากเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน   ข)  เลอืกตัง้และสรรหา 

ค) เลอืกกันเอง     ง) คณะกรรมการสรรหา 

จ) ยดึอ านาจมา 

ข้อ 4 ตอบ ค) เลอืกกันเอง 

5. ใครต่อไปนี้ ไม่เป็นผู้มคีุณสมบัติมีสิทธิเลือกต้ัง  

ก) นายประวิทยม์สีัญชาติไทย 

ข) นายเนวนิมชีื่ออยูใ่นทะเบียนบ้านในเขตเลอืกตัง้ 90 วันในวันเลือกตัง้ 

ค) นายประยุทธ์มอีายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลอืกตัง้ 

ง) นายวษิณุมสีัญชาติไทย โดยการแปลงสัญชาติมาแล้ว 3 ปี 

จ) นายอนุทิน มอีายุ 20 ปี แต่พิการเดินไมไ่ด้ 

ข้อ 5 ตอบ ง) นายวษิณุมสีัญชาติไทย โดยการแปลงสัญชาติมาแล้ว 3 ปี 

6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) สภาผู้แทนราษฎรมสีมาชิกจ านวน 500 คน วุฒิสภามสีมาชิกจ านวน 200 คน 

ข) ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒสิภาเป็นรองประธานรัฐสภา 

ค) บุคคลจะเป็นสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรและสมาชกิวุฒสิภาในขณะเดยีวกันได้ 
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ง) รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒสิภา 

จ) ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องเป็นผู้ซึ่งพรรคการเมืองท่ีตนเป็นสมาชิก

ส่งสมัครรับเลอืกตัง้ และจะสมัครรับเลอืกตัง้เกินหน่ึงเขตมไิด้ 

ข้อ 6 ตอบ ค) บุคคลจะเป็นสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรและสมาชกิวุฒสิภาในขณะเดยีวกันได้ 

7. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพชายและหญิง ข้อใดกล่าว

ถูกต้อง 

ก) หญิงมีสทิธิและเสรีภาพมากกวา่ชาย 

ข) ชายมสีิทธิและเสรีภาพมากกวา่ชาย 

ค) ชายและหญิงมีสทิธิเท่าเทียมกัน แตห่ญิงจะได้รับความคุ้มครองมากกวา่ชาย 

ง) ชายและหญิงมีสทิธิเท่าเทียมกัน แต่ชายจะได้รับความคุ้มครองมากกวา่หญงิ 

จ) ชายและหญิงมีสทิธิเท่าเทียมกัน 

ข้อ 7 ตอบ จ) ชายและหญิงมีสทิธิเท่าเทียมกัน 

8. รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศกึษาเป็นเวลากี่ปี 

ก) 5 ป ี     ข) 7 ป ี

ง) 9 ป ี     จ) 12 ป ี

จ) 15 ป ี

ข้อ 8 ตอบ จ) 12 ปี 

9. บุคคลที่ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้ ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสม

จากรัฐ บุคคลนั้นต้องมอีายุเกินกว่ากี่ปี 

ก) 55 ปี     ข) 59 ป ี

ค) 60 ป ี     ง) 65 ป ี

จ) 70 ป ี

ข้อ 9 ตอบ ค) 60 ปี 

10. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย บุคคลมหีน้าที่ก่ีข้อ 

ก) 5 ข้อ     ข) 9 ข้อ 

ค) 10 ข้อ     ง) 12 ข้อ 

จ) 16 ข้อ 

ข้อ 10 ตอบ ค) 10 ข้อ 

11. ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการศกึษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนในข้อใด 

ก) มคีวามรับผิดชอบตอ่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ข) สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน 

ค) ให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 

ง) ข้อ ก. และข้อ ค. 

จ) ถูกทุกข้อ 

ข้อ 11  ตอบ จ) ถูกทุกข้อ 
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12. ในการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุตธิรรม เพื่อด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมปีระสิทธิภาพโดย

การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายของต ารวจ ให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการคณะหนึ่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

คณะกรรมการดังกล่าวมีใคร เป็นประธาน 

ก) นายกรัฐมนตรี     ข) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

ค) ปลัดกระทรวงยุตธิรรม    ง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม 

จ) ผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งมีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและเท่ียงธรรมเป็นท่ีประจักษ์ 

ข้อ 12  ตอบ จ) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและเท่ียงธรรมเป็นท่ีประจักษ์  (ดูรธน.มาตรา 258 (4) 

ประกอบ 

13. ในระหว่างที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียก ตัวกรรมการการ

เลือกต้ังไปสอบสวน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากข้อใด หรือในกรณีที่จับในขณะกระท าผดิ  

ก) นายกรัฐมนตรี     ข) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

ค) ประธานรัฐสภา     ง) คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

จ) ประธานกรรมการการเลอืกตัง้ 

ข้อ 13  ตอบ ง) คณะกรรมการการเลอืกตัง้ (ดูรธน.มาตรา 227 วรรคแรก ประกอบ 

(14) การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน รวมทั้งการกระท าด้วยประการใด ๆ 

เพื่อให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระท ามไิด้ เว้นแต่ตามข้อต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง 

(มาตรา 36) 

ก) ความผิดต่อเจ้าพนักงาน    ข) มีเหตุอยา่งอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ

ค) หมายของศาล      ง) มีค าสั่งของศาล 

จ) ไมม่ขี้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ข้อ 14 ตอบ ก) ความผิดต่อเจ้าพนักงาน (ดูรธน.มาตรา 36 ประกอบ) 

(15) ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยเป็นอย่างไร (มาตรา 29) 

ก) เป็นผู้นา่เห็นใจ     ข) เป็นผู้ตอ้งสงสัย 

ค) เป็นผู้กระท าผิด     ง) ไมม่คีวามผิด 

จ) เป็นจ าเลย 

ข้อ 15 ตอบ ง)  ไมม่คีวามผิด (ดูรธน.มาตรา 36 ประกอบ) 

(16) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ ที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว 

จะมใีช้บังคับเป็นกฎหมายได้เมื่อใด (มาตรา 81) 

ก) เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา   ข) เมื่อได้รับความเห็นชอบรัฐสภาแล้ว 

ค) เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภไิธยแล้ว ง) ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

จ) เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภไิธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 

ข้อ 16 ตอบ จ) เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว (ดูรธน.มาตรา 36 

ประกอบ) 
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(17) ในการเลือกตั้งทั่วไป หากมีความจ าเป็นจะต้องเรียกประชุม จะต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับ

เลือกต้ังร้อยละเท่าใด ของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดแล้ว จึงจะเรียกประชุมรัฐภา (มาตรา 84) 

ก) ร้อยละ 50      ข) รอ้ยละ 60 

ค) ร้อยละ 80      ง) รอ้ยละ 95 

จ) ร้อยละ 100 

ข้อ 17 ตอบ ง) รอ้ยละ 95  (ดูรธน.มาตรา 36 ประกอบ) 

(18) เมื่อสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิภาคนใด ถูกเข้าชื่อร้องให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงและมคี าสั่ง

ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อน ต่อมาภายหลังมีค าวินิจฉัยว่าสมาชกิภาพของสมาชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง สมาชิกผู้

นั้นจะพ้นจากต าแหน่งนับแต่เมื่อใด (มาตรา 82) 

ก) นับแตว่ันท่ีระบุในค าวินจิฉัย   ข) นับแตป่ระธานรัฐสภาแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ค) นับแตว่ันท่ีหยุดปฏบัิตหินา้ที่   ง) นับแตว่ันท่ีถูกวินิจฉัยวา่สมาชกิภาพสิ้นสุดลง 

จ) นับแตว่ันท่ีการย่ืนค ารอ้งให้สมาชกิสภาพสิ้นสุดลง  

ข้อ 18 ตอบ ค) นับแตว่ันท่ีหยุดปฏบัิตหินา้ที่ (ดูรธน.มาตรา 82 ประกอบ)     

(19) สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจ านวนกี่คน (มาตรา 83) 

ก) 150 คน      ข) 200 คน 

ค) 250 คน      ง) 350 คน 

จ) 500 คน 

ข้อ 19 ตอบ จ) 500 คน (ดูรธน.มาตรา 83 ประกอบ)     

(20) ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวถูกต้อง (มาตรา 83) 

ก) สภาผู้แทนราษฎรมีสมาชกิซึ่งมาจากการแต่งตั้งจ านวน 150 คน และมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

จ านวน 350 คน 

ข) สภาผู้แทนราษฎรมสีมาชิกซึ่งมาจากการเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ จ านวน 350 คน   

ค) สภาผู้แทนราษฎรมสีมาชิกซึ่งมาจากการแตง่ตัง้ จ านวน 150 คน 

ง) สภาผู้แทนราษฎรมสีมาชิกซึ่งมาจากบัญชรีายช่ือของพรรคการเมอืง จ านวน 250 คน 

จ) สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ านวน 150 คน และ

สมาชิกซึ่งมาจากบัญชรีายช่ือของพรรคการเมอืง จ านวน 350 คน  

ข้อ 20 ตอบ ข) สภาผู้แทนราษฎรมสีมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลอืกตั้ง จ านวน 350 คน(ดูรธน.มาตรา 

83 ประกอบ) 

21.  ใครเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

ก) นายกรัฐมนตรี     ข) รองนายกรัฐมนตรีท่ีรับมอบหมาย 

ค) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี    ง) รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

จ) เลขาธกิารคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

ข้อ 21 ตอบ จ) เลขาธกิารคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

22. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คนปัจจุบัน  

ก) นายชูเกียรต ิรัตนชัยชาญ    ข) หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล 
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ค) นายวิสูตร ประสิทธ์ิศิริวงศ์    ง) นางเมธินี เทพมณี 

จ) หมอ่มหลวงปนัดดา ดิศกุล 

ข้อ 22  ตอบ ง) นางเมธินี เทพมณี 

23. ข้อใดไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของ ก.พ. 

ก) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับ วัน เดือน ปีเกิด และการควบคุม

เกษยีณอายุของข้าราชการพลเรือน 

ข) ก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนในกระทรวง

และกรม เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล    

ค) ก าหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลให้สอดคล้องกับนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตลอดจนจัดสรรผู้รับทุนท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ

ในกระทรวงและกรมหรือหนว่ยงานของรัฐ 

ง) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก การ

ก าหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การก าหนดอ านาจหน้าท่ี และการแบ่งส่วนราชการภายในของส่วนราชการท่ีเป็น

กระทรวง  ทบวง กรม  หรือส่วนราชการอ่ืน 

จ) ออกข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาและควบคุมดูแล และการให้ความช่วยเหลือบุคลากร

ภาครัฐ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล    

ข้อ 23 ตอบ ง) เสนอตอ่คณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจัดตัง้ การรวม การโอน การยุบเลิก 

การก าหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การก าหนดอ านาจหน้าท่ี และการแบ่งส่วนราชการภายในของส่วนราชการท่ีเป็น

กระทรวง  ทบวง กรม  หรอืสว่นราชการอ่ืน 

24. ข้อใดเป็นราชการบรหิารส่วนท้องถิ่น 

ก) จังหวัด      ข) อ าเภอ 

ค) ต าบล      ง) หมู่บ้าน 

จ) เมอืงพัทยา 

ข้อ 24 ตอบ ข้อ จ) เมอืงพัทยา 

25. ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) จังหวัดมฐีานะเป็นนิติบุคคล   

ข) ให้รองผู้วา่ราชการจังหวัดร่วมเป็นคณะกรมการจังหวัดดว้ย 

ค) ให้รวมท้องท่ีหลายๆอ าเภอตัง้ขึน้เป็นจังหวัด 

ง) ในกรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด

เป็นผู้รักษาราชการแทน 

จ) การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดต้องตราเป็นพระราชกฤษฎกีา 

ข้อ 25 ตอบ  จ) การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดต้องตราเป็นพระราชกฤษฎกีา 

26. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการจัดระเบียบราชการส่วนกลาง 

ก) จังหวัด     ข) อ าเภอ 

ค) กรุงเทพมหานคร    ง) กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 
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จ) เทศบาลนคร 

ข้อ 26 ตอบ ง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

27. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมภิาค แบ่งออกเป็นตามข้อใด 

ก) จังหวัด  อ าเภอ    ข) จังหวัด อ าเภอ กิ่งอ าเภอ 

ค) จังหวัด อ าเภอ ต าบล   ง) จังหวัด อ าเภอ เทศบาล 

จ) กรม จังหวัด อ าเภอ 

ข้อ 27 ตอบ ก) จังหวัด  อ าเภอ  

28. ให้รองอธิบดี เป็นผู้ด าเนินการตามข้อใด กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธบิดี หรือมแีต่ไม่อาจปฏิบัตริาชการได ้

ก) รักษาการในต าแหนง่   ข) ท าการแทน 

ค) รักษาราชการแทน    ง) ปฏบัิตหินา้ที่แทน 

จ) ปฏบัิตริาชการแทน 

ข้อ 28 ตอบ ค) รักษาราชการแทน  

29. ข้อใดเป็นราชการส่วนกลางทั้งหมด 

ก) กระทรวงมหาดไทย กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 

ข) เทศบาลนครแหลมฉบัง  อ าเภอเมอืงบุรีรัมย์ กรมท่ีดนิ 

ค) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ส านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย 

ง) กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมการพัฒนาชุมชน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

จ) ส านักนายกรัฐมนตรี  กรมทรัพยากรน้ า แขวงทางหลวงนครราชสมีาท่ี 2  

ข้อ 29 ตอบ ค) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ส านักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

30. หากมีการรวมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับกรมการปกครอง ถ้าไม่มีการก าหนดต าแหน่งหรือ

อัตราข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น ให้ตราเป็นกฎหมายใด 

ก) ประกาศกระทรวงมหาดไทย   ข) พระราชบัญญัต ิ

ค) พระราชกฤษฎกีา    ง) พระราชก าหนด 

จ) มตคิณะรัฐมนตรี 

ข้อ 30  ค) พระราชกฤษฎกีา  

31. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สังกัดหน่วยงานใด 

ก) กระทรวงอุตสาหกรรม    ข) กระทรวงพาณชิย์ 

ค) กระทรวงการคลัง    ง) กระทรวงการต่างประเทศ 

จ) ส านักนายกรัฐมนตรี 

ข้อ 31  จ) ส านักนายกรัฐมนตรี 

32. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม เกิดจากการตรากฎหมายใด 

ก) พระราชกฤษฎกีา     ข) พระราชบัญญัต ิ

ค) พระราชก าหนด     ง) มติของคสช. 
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จ) มาตรา 44 

ข้อ 32 ตอบ  ข) พระราชบัญญัต ิ

33. ข้อใด ไม่มฐีานะเป็นกรม 

ก) ส านักงานรัฐมนตรี    ข) ส านักงานปลัดกระทรวง 

ค) กรมอุตุนยิมวทิยา    ง) ส านักงานสถิติแหง่ชาติ 

จ) มีฐานะเป็นกรมทุกข้อ 

ข้อ 33  ตอบ  ก) ส านักงานรัฐมนตรี  

34. คณะรัฐมนตรไีทยปัจจุบัน เป็นคณะที่เท่าใด 

ก) 59      ข) 60 

ค) 61      ค) 62 

จ) 63 

ข้อ 34 ตอบ ค) 61 

35. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรตีั้งแต่วันที่ตามข้อใด 

ก) 22 พฤษภาคม 2557   ข) 22 สิงหาคม 2557 

ค) 19 กันยายน 2557    ง) 23 สิงหาคม 2557 

จ) 24 สิงหาคม 2557 

ข้อ 35 ตอบ จ) 24 สิงหาคม 2557 

36. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายตอ่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันท่ีเท่าใด 

ก) 22 พฤษภาคม 2557   ข) 22 สิงหาคม 2557 

ค) 19 กันยายน 2557    ง) 12 กันยายน 2557 

จ) 24 สิงหาคม 2557 

ข้อ 36 ตอบ ง) 12 กันยายน 2557 

37. การบริหารราชการแผ่นดินอันเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย และรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา มีนโยบายในเรื่องต่าง ๆจ าแนกเป็นไว้กี่ด้าน   

ก) 5 ด้าน     ข) 7 ด้าน 

ค) 9 ด้าน     ค) 11 ด้าน 

จ) 12 ด้าน 

ข้อ 37 ตอบ ค) 11 ดา้น 

38. ข้อใดไม่ใช่นโยบาย ตามค าแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายรัฐมนตรีแถลง

ต่อสภานิตบิัญญัตแิห่งชาติ 

ก) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 

ข) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืน 

ค) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิ

ชอบในภาครัฐ 
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ง) การบริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีดี 

จ) การส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในประชาคมอาเซียน 

ข้อ 38 ตอบ ค) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

39. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม การจัดระเบียบ

ราชการในกระทรวงหนึ่งๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม และกระทรวงใด

ไม่ใช่ในบังคับของกฎหมายนี้ 

ก) กระทรวงมหาดไทย     ข) กระทรวงศึกษาธกิาร 

ค) กระทรวงกลาโหม     ง) กระทรวงดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

จ) ข้อ ข. และข้อ ค. 

ข้อ 39 ตอบ จ) ข้อ ข. และข้อ ค. 

40. นายกรัฐมนตรใีนฐานะหัวหน้ารัฐบาลมอี านาจหน้าที่ดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) ก ากับโดยท่ัวไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อการนี้จะสั่งให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 

ราชการสว่นท้องถิ่น ชีแ้จง แสดงความคิดเห็น ท ารายงานเกี่ยวกับการปฏบัิตริาชการ  

ข) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีก ากับการบริหารราชการของกระทรวง หรือทบวงหน่ึงหรือหลายกระทรวงหรือ

ทบวง 

ค) แตง่ตัง้ข้าราชการการเมอืงให้ปฏบัิตริาชการในส านักนายกรัฐมนตรี 

ง) บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกต าแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่าง

อื่นท่ีมีฐานะเป็นกรม 

จ) ไมม่ขี้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ข้อ 40 ตอบ ก) ก ากับโดยท่ัวไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อการนี้จะสั่งให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วน

ภูมิภาค ราชการสว่นท้องถิ่น ชีแ้จง แสดงความคิดเห็น ท ารายงานเกี่ยวกับการปฏบัิตริาชการ 

41. ประชากรสองล้านคนขึ้นไป มีรองนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดได้กี่คน 

ก) 2 คน      ข) 3 คน 

ค) ไมเ่กิน 3 คน     ง) 4 คน 

จ) ไมเ่กิน 4 คน 

ตอบ  

42. รองนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัดต้องมอีายุตามข้อใด 

ก) 25 ป ี      ข) 30 ป ี

ค) 35 ปี      ง) 35 ปีนับถึงวันเลอืกตัง้ 

ง) 35 ปีในวันสมัครรับเลอืกตัง้ 

ข้อ 42 ตอบ ง) 35 ปีนับถึงวันเลอืกตัง้ 

43. ผู้ละเมิดข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนจังหวัดจะมคีวามผิดตามข้อใด 

ก) จ าคุกไมเ่กิน 1 เดอืน หรอืปรับไมเ่กิน 1 พันบาท 

ข) จ าคุกไมเ่กิน 3 เดอืน หรอืปรับไมเ่กิน 2 พันบาท 
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ค) จ าคุกไมเ่กิน 6 เดอืน หรอืปรับไมเ่กิน 1 หมื่นบาท 

ง) จ าคุกไมเ่กิน 6 เดอืน หรอืปรับไมเ่กิน 2 หมื่นบาท 

จ) จ าคุกไมเ่กิน 1 ปี หรอืปรับไมเ่กิน 1 หมื่นบาท   

ข้อ 43 ตอบ ค) จ าคุกไมเ่กิน 6 เดอืน หรอืปรับไมเ่กิน 1 หมื่นบาท 

44. ให้ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองจากใครและรับผิดชอบ

ควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อื่น

ตามที่มีกฎหมาย 

ก) รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด / นายกนายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 

ข) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด / นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ค) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด / นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด / ผู้ว่าราชการจังหวัด 

จ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด / ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ 44 ตอบ ค) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด / นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

45. ในปีหนึ่งให้มกีารประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด สมัยสามัญได้กี่สมัย 

ก) หนึ่งสมัย     ข) สองสมัย 

ค) ไมเ่กินสองสมัย    ง) สี่สมัย 

จ) ไมเ่กินสี่สมัย 

ข้อ 45 ข) สองสมัย 

46. ผู้ใดต่อไปนี้ มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

ก)  นายประยุทธ์มีสัญชาติไทย โดยแปลงสัญชาติไทยมาแล้ว 5 ปี 

(2) นายธนาธร มีอายุ 35 ปีนับถึงวันเลอืกตัง้ 

(3) นายอภิสิทธ์ิมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับ

เลอืกตัง้ เป็นเวลาตดิตอ่กันเก้าสิบวันนับถึงวันสมัครรับเลอืกตัง้ 

ง)  นายสุเทพตดิยาเสพติดให้โทษ 

จ)  นายอุตตมผู้ถอืหุน้ในกิจการหนังสือพมิพ์เพื่อเธอ 

47. ในการประชุมสามัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีกรณีจ าเป็นต้องประชุมเกินวันที่ได้ก าหนดไว้ตาม

กฎหมาย จะขยายเวลาสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจ าเป็นครั้งละกี่วัน 

ก) 7 วัน      ข) ไมเ่กิน 7 วัน 

ค) 15 วัน      ค) ไมเ่กิน 15 วัน 

จ) 45 วัน 

ข้อ 47 ตอบ ค) ไมเ่กิน 15 วัน 

48. องค์การบรหิารส่วนจังหวัด การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบก าหนดเวลากี่วันจะกระท ามไิด้ 

ก) 7 วัน      ข) 15 วัน 

ค) 30 วัน      ง) 45 วัน 

จ) 60 วัน 
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ข้อ 48 ตอบ ง) 45 วัน 

49. ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งและรองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดกี่คน 

ก) 1 คน      ข) ไมเ่กิน 1 คน 

ค) 2 คน      ง) ไมเ่กิน 2 คน 

จ) 3 คน 

ข้อ 49 ตอบ ค) 2 คน 

50. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัตเิก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้า

ในเขตจังหวัด น้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกัน  โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นได้

เท่าใด 

ก) สิบสตางค ์     ข) ไมเ่กินลติรละสิบสตางค์ 

ค) ไมเ่กินกิโลกรัมละสิบสตางค์    ง) ยี่สบิสตางค์ 

จ) ไมเ่กินลติรละยี่สิบสตางค์ 

ข้อ 50 ตอบ ข) ไมเ่กินลติรละสิบสตางค์ 

51. จังหวัดที่มีราษฎรเกินห้าแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดได้จ านวนเท่าใด 

ก) 24 คน      ข)  30 คน 

ค) 36 คน      ง) 42 คน 

จ) 48 คน 

ข้อ 51 ตอบ ข)  30 คน 

52. ใครมหีน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

ก) ท้องถิ่นจังหวัด     ข) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ค) ปลัดจังหวัด     ง) หัวหน้าส านักงานจังหวัด 

จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ 52 ตอบ จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

53. รองนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด ลาออกต่อใคร 

ก) ท้องถิ่นจังหวัด     ข) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ค) ปลัดจังหวัด     ง) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ 53 ตอบ ข) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

54. จังหวัดที่มีราษฎรสามล้านคน ให้มกีารเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดได้จ านวนเท่าใด 

ก) 24 คน      ข) 30 คน 

ค) 36 คน      ง) 42 คน 

จ) 48 คน 

ข้อ 54 ตอบ จ) 48 คน 
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55. จังหวัดที่มีราษฎรสองล้าน และมกีารเลือกต้ังสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด องค์การบรหิารส่วน

จังหวัดแห่งนั้นมรีองนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดได้กี่คน 

ก) 2 คน      ข) ไมเ่กิน 2 คน 

ค) 3 คน      ง) ไมเ่กิน 3 คน 

จ) ไมเ่กิน 4 คน 

ข้อ 55 ตอบ ง) ไมเ่กิน 3 คน 

56. ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ทันท่วงทีมิได้ ผู้มอี านาจตามกฎหมาย

อาจออกข้อบัญญัติช่ัวคราวที่มิใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติมได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากใคร และเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดแล้วให้ใช้บังคับได้ 

ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด    ข) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ค) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ง) อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 

จ) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 

ข้อ 56 ตอบ จ) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 

57. จังหวัดแห่งหนึ่งมรีาษฎรห้าแสนคน ให้มกีารเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดได้กี่คน 

ก) 12 คน      ข) 18 คน 

ค) 24 คน      ง) 30 คน 

จ) 36 คน 

ข้อ 57 ตอบ ค) 24 คน 

58. อายุของสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดมกี าหนดคราวละตามข้อใด   

ก) 4 ปี 

ข) 4 ปนีบัแตว่ันรับสมัครเลอืกตัง้ 

ค) 4 ปีนับแตว่ันเลอืกตัง้ 

ง) 4 ปนีับแตว่ันท่ีคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประกาศรับรองผลการเลอืกตัง้ 

จ) 4 ปีนับแตว่ันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคร้ังแรก 

ข้อ 58 ตอบ ค) 4 ปีนับแตว่ันเลอืกตัง้ 

59. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่ง

ความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกระท าการอันเสื่อมเสีย

ประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมสีมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนเท่าใดของ

จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพิจารณา  

ก) เกินกึ่งหนึ่ง     ข) หนึ่งในสาม 

ค) ไมน่อ้ยกว่าหนึ่งในสาม    ง) สามในสี ่

จ) ไมน่อ้ยกว่าสามในสี่ 

ข้อ 59 ข้อ ค) ไมน่อ้ยกว่าหนึ่งในสาม 
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60. ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติ ให้ส่งไปให้ผู้ใดลงนามใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติ 

ก) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ข) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ค) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ง)ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ข้อ 60 ข) ข) นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 

61.  ให้เทศบาลเป็นตามข้อใด 

ก) กระทรวง      ข) สหการ 

ค) กรม      ง) องคก์รอิสระ 

จ) ทบวงการเมอืง 

62. เทศบาลนครให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้กี่คน 

ก) 3 คน      ข) ไมเ่กิน 3 คน 

ค) 4 คน      ง) ไมเ่กิน 4 คน 

จ) 5 คน 

63. ในปีหนึ่งของเทศบาลให้มีสมัยประชุมสามัญกี่สมัย 

ก) 1 สมัย      ข) 2 สมัย 

ค) 2 สมัยไมเ่กิน 4 สมัย    ง) 4 สมัย 

จ) ไมเ่กิน 4 สมัย 

64. เทศบาลสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มกี าหนดกี่วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาต

จากใคร 

ก) 15 วัน / นายอ าเภอ    ข) ไมเ่กิน 15 วัน / นายอ าเภอ 

ค) ไมเ่กิน 15 วัน / ผู้ว่าราชการจังหวัด  ง) 30 วัน / ผู้ว่าราชการจังหวัด 

จ) ไมเ่กิน 30 วัน / ผู้ว่าราชการจังหวัด 

65. เมื่อมีการยุบสภาเทศบาลหรือถือว่ามีการยุบสภาเทศบาล ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นใหม่

ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลภายในกี่วัน 

ก) 30 วัน      ข) 45 วัน 

ค) ไมเ่กิน 45 วัน     ง) 60 วัน 

จ) ไมเ่กิน 60 วัน 

66. เทศบาลอาจท ากจิการนอกเขต เมื่อใด 

ก) นายกเทศมนตรีอนุมัติ 

ข) นายอ าเภออนุมัติ โดยความยนิยอมของสภาเทศบาล 

ค) ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัต ิโดยความยนิยอมจากสภาเทศบาล 

ง) โดยความยนิยอมจากสภาเทศบาล และได้รับอนุมัตจิากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

จ) โดยความยนิยอมจากนายกเทศมนตรี และได้รับอนุมัตจิากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   

67. คณะกรรมการพนักงานเทศบาล สัดส่วนข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน    ข) ผู้ทรงคุณวุฒจิ านวน 6 คน 
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ค) ปลัดเทศบาลคัดเลือกกันเองจ านวน 2 คน 

ง) หัวหน้าสว่นราชการจังหวัด ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเป็นสว่นราชการท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 6 คน 

จ) นายกเทศมนตรีคัดเลอืกกันเองจ านวน 2 คน 

68.ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งใครคนหนึ่งในจังหวัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

ก) ข้าราชการในสังกัดส านักงานสง่เสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

ข) ท้องถิ่นจังหวัด      ค) ปลัดเทศบาล 

ง) ท้องถิ่นอ าเภอ      จ) ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล 

69. ก าหนดจ านวน และอัตราต าแหน่ง อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่ น

ส าหรับพนักงานเทศบาล เป็นอ านาจของคณะกรรมการใด 

ก) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล   ข) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

ค) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

ง) คณะกรรมการขา้ราชการและพนักงานเทศบาล   

จ) คณะกรรมการพนักงานเทศบาลก าหนดมาตรฐานกลาง  

70. การออกค าสั่งแต่งตั้ง และการให้พนักงานงานเทศบาลพ้นจากต าแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากข้อใด

ก่อน 

ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด     ข) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

ค) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

ง) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล    

จ) คณะกรรมการขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

71. ข้อใดเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

ก) ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน 

การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดอืน 

ข) ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการด าเนนิการทางวินัย 

ค) ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ 

ง) ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับสทิธิการอุทธรณ์ การพจิารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

จ) ไมม่ขี้อใดกล่าวถูกต้อง 

72. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) คณะกรรมการพนักงานสว่นต าบล ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 9 คน 

ข) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กรรมการจากผู้แทนเทศบาลจ านวน 9 คน 

ค) คณะกรรมการขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเลขานุการ 

ง) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่ากา ร

กระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 

จ) คณะกรรมการพนักงานเมอืงพัทยา ผู้แทนเมอืงพัทยาจ านวน 4 คน 

73. คณะกรรมการที่ปรกึษาการเทศบาล ต าแหน่งใดไม่ได้เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 

ก) อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น    ข) อธิบดีกรมการแพทย์ 
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ค) อธิบดีกรมอนามัย      ง) อธิบดีโยธาธกิารและผังเมอืง 

จ) อธิบดีกรมบัญชกีลาง 

74. ต าแหน่งใดเป็นประธานของคณะกรรมการที่ปรกึษาการเทศบาล 

ก) อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น   ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด     ง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

จ) นายกรัฐมนตรี 

75. กรรมการอื่นของคณะกรรมการที่ปรกึษาการเทศบาล ซึ่งใครแต่งต้ังอกีตามข้อใด 

ก) อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น / 5 คน  ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย / 5 คน 

ค) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย / 5 คน   

ง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย / ไมเ่กิน 5 คน  

จ) คณะรัฐมนตรี / ไม่เกิน 5 คน 

76. เทศบาลในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญกี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ

ประจ าปีให้ใครก าหนด 

ก) สองสมัย / สภาเทศบาล    ข) ไมเ่กินสี่สมัย / สภาเทศบาล 

ค) ไมเ่กินสี่สมัย / สภาเทศบาล    ง) สี่สมัย / สภาเทศบาล 

จ)สี่สมัย / ผู้ว่าราชการจังหวัด 

77. หน่วยงานใด มีหน้าที่วางระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล 

ก) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ข) คณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ 

ค) ส านักนายกรัฐมนตรี    ง) กระทรวงยุตธิรรม 

จ) กระทรวงมหาดไทย 

78. รองนายกเทศมนตรีมีอายุไม่ต่ ากว่าเท่าใด 

ก) 30 ปีในวันเลอืกตัง้     ข) 35 ปีในวันเลอืกตัง้ 

30 ปีในวันสมัครรับเลอืกตัง้    ค) 30 ปีบริบูรณ์ในวันสมัครรับเลอืกตัง้ 

ง) ไมม่ขี้อใดกล่าวถูกต้อง 

79. กรณีที่เทศบาลไม่อาจจัดให้มกีารประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

ก) จัดให้มีการเลอืกตัง้สมาชิกสภาเทศบาลใหม่ 

ข) ผู้วา่ราชการจังหวัดเสนอคณะกรรมการการเลอืกตัง้เพกิถอนสทิธิการเลอืกตัง้ 

ค) ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยุบสภาเทศบาล 

ง) นายกรัฐมนตรีพ้นจากต าแหนง่ 

จ) นายกเทศมนตรีและสมาชกิสภาเทศบาลพ้นจากต าแหนง่ 

80. การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก นับแต่วันประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลภายในกี่วัน 

ก) 7 วัน      ข) 15 วัน 

ค) 30 วัน      ง) 45 วัน 

จ) 60 วัน 

81. ในต าบลหนึ่งให้มสีภาต าบลสภาหนึ่งมฐีานะเป็นตามข้อใด 
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ก) องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น    ข) สหการ 

ค) สหกรณ ์      ง) นติบุิคคล 

จ) องคก์รอิสระ 

82. ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมเีพียงสองหมู่บ้านให้สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลนัน้ประกอบ

ด้วยสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลจ านวนหมู่บ้านละกี่คน 

ก) 1 คน      ข) 2 คน 

ค) 3 คน      ง) 4 คน 

จ) 6 คน 

83. สภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลอาจรวมกับองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีเขตติดต่อกันภายใน

เขตอ าเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลนั้น โดยตราเป็นกฎหมายใด 

ก) ประกาศจังหวัด     ข) ประกาศกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 

ค) ประกาศกระทรวงมหาดไทย    ง) พระราชกฤษฎกีา 

จ) พระราชบัญญัต ิ

84. สภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาตดิต่อกันก่ีป ีเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่ง

แสนห้าหมื่นบาทหรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในวรรคสองอาจจัดตั้งเป็นองค์การบรหิารส่วนต าบลได้ 

ก) 1 ปี      ข) 2 ปี 

ค) 3 ปี      ง) ไมน่อ้ยกว่า 3 ปี 

จ) 5 ปี 

85) ให้หน่วยงานใดด าเนินการประกาศยุบสภาต าบลทั้งหมดและองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีจ านวน

ประชากรก่ีคน โดยให้รวมพื้นที่เข้ากับองค์การบริหารส่วนต าบลอื่นหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกันภายในกี่วันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว 

ก) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / 2,000 คน / 90 วัน 

ข) กรมการปกครอง / 2,000 คน / 90 วัน 

ค) กระทรวงมหาดไทย / 2,000 คน / 90 วัน 

ง) กระทรวงมหาดไทย / ไมถ่ึง 2,000 คน / 90 วัน 

จ) กระทรวงมหาดไทย / ไมถ่ึง 2,000 คน / 180 วัน 

86. ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีเพียงเขตเลือกตั้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลจ านวนกี่คน 

ก) 2 คน      ข) 3 คน 

ค) ไมเ่กิน 3 คน     ง) 6 คน 

จ) ไมเ่กิน 6 คน 

87. อายุของสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลมกี าหนดคราวละกี่ปี 

ก) 4 ปีนับแตว่ันสมัครรับเลอืกตัง้   ข) 4 ปีนับแตว่ันเลอืกตัง้ 

ค) 4 ปีนับแตว่ันถัดวันเลอืกตั้ง    

ง) 4 ปีนับแตว่ันท่ีคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประกาศผล 
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จ) 4 ปีนับแตว่ันท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประชุมคร้ังแรก 

88) ในปีหนึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนดประชุมสภาสมัยสามัญอย่างน้อยก่ีสมัย 

ก) หนึ่งสมัย      ข) สองสมัย 

ค) สามสมัย      ง) สี่สมัย 

ง) ไมเ่กินสี่สมัย 

89) นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องก าหนดประชุมสภา

องค์การบรหิารส่วนต าบลครั้งแรกภายในกี่วัน 

ก) 7 วัน      ข) 15 วัน 

ค) 45 วัน      ง) 60 วัน 

จ) 90 วัน 

90) ใครไม่มีสิทธิเสนอร่างข้อบัญญัตอิงค์การบรหิารส่วนต าบล 

ก) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ข) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ค) ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายวา่ด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ง) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

จ) ไมม่ขี้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

91) ในหนึ่งปีองค์การบรหิารส่วนต าบลจะก าหนดประชุมสภาสมัยสามัญได้ไม่เกนิกี่สมัย 

ก) หนึ่งสมัย      ข) สองสมัย 

ค) สามสมัย      ง) สี่สมัย 

จ) ตามความเหมาะสม 

92) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนเท่าใดของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร

องค์การบรหิารส่วนต าบลโดยไม่มกีารลงมติ 

ก) หนึ่งในสอง      ข) ไมน่อ้ยหนึ่งในสอง 

ค) หนึ่งในสาม      ง) ไมน่อ้ยกว่าหนึ่งในสาม 

จ) ไม่นอ้ยสามในหา้ 

93) การขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 58/7 จะท าได้กี่ครั้งในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง 

ก) ครัง้เดียว       ข) สองครัง้ 

ค) สามคร้ัง       ง) สี่คร้ัง 

จ) ไมจ่ ากัด 

94) ใครเป็นควบคุมและรับผดิชอบในการบรหิารราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลตามกฎหมาย และเป็น

ผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบรหิารส่วนต าบล 

ก) นายสุดลวงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ข) นายสุดโต่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ค) นายสุดบรรยายประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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ง) นายสุดหลอ่รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

จ) นายสุดยอดหัวหน้าส านักปลัด 

95) การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลได้ตามข้อใด 

ก) 1 คน       ข) ไมเ่กิน 1 คน 

ค) 2 คน        ง) ไมเ่กิน 2 คน 

จ) 3 คน 

96) นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลอาจแต่งต้ังใครเป็นเลขานุการนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลได้ 

ก) นายยอดเป็นครูอัตราจ้างของกศน.    

ข) นายขวัญเป็นเด็กวัดอยูใ่นต าบลน้ัน 

ค) นายวุธเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     

ง) นายทรงเป็นสมาชกิสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

จ) นายโชคเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

97) กฎหมายที่ออกเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบล เรียกว่า 

ก) เทศบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล   ข) เทศบัญญัติต าบล 

ค) ข้อบัญญัติต าบล     ง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

จ) ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบล 

98) ใครเป็นประธานสภาต าบล 

ก) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ข) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีได้เลอืกจากสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ค) สมาชิกสภาต าบลซึ่งนายอ าเภอแต่งต้ังจากสมาชิกสภาต าบลตามมตขิองสภาต าบล 

ง) ก านัน      จ) เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

99) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีการก าหนดค่าธรรมเนียมเรียกเก็บได้ จะก าหนดโทษปรับ 

ส าหรับผู้ฝ่าฝนืไม่ปฏิบัตติามข้อบัญญัติดังกล่าว ได้ตามข้อใด 

ก) 500 บาท     ข) ไมเ่กิน 500 บาท 

ค) 1,000 บาท    ง) ไมเ่กิน 1,000 บาท 

จ) ไมเ่กิน 2,000 บาท 

100) เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจาก ครบวาระ ให้มีการ

เลือกต้ังแทนต าแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งที่เหลืออยู่

ไม่ถงึหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้สภาต าบลประกอบด้วยสมาชกิเท่าที่มีอยู่ 

ก) 15 วัน      ข) 30 วัน 

ค) 45 วัน      ง) 60 วัน 

จ) 90 วัน 

101) เมืองพัทยามีอ านาจออกข้อบัญญัติ จะก าหนดโทษจ าคุกหรือโทษปรับหรือทั้งจ าและปรับผู้ละเมิด

ข้อบัญญัตไิว้ด้วยก็ได้ แต่จะก าหนดโทษไม่เกนิข้อใดต่อไปนี้ 
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ก) จ าคุกหนึ่งเดอืน และโทษปรับหนึ่งพันบาท 

ข) จ าคุกหกเดอืนและโทษปรับหนึ่งหมื่นหา้พันบาท 

ค) จ าคุกหกเดอืนและโทษปรับสองพันบาท 

ง) จ าคุกหกเดอืนและโทษปรับหนึ่งหมื่นบาท 

จ) จ าคุกหนึง่ปีและโทษปรับหนึ่งหมื่นบาท 

102) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตเมอืงพัทยาให้ตราเป็นกฎหมายใด 

ก) ประกาศจังหวัดชลบุรี   ข) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ค) พระราชกฤษฎกีา   ง) พระราชก าหนด 

จ) พระราชบัญญัต ิ

103) ภายในกี่วัน นับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปให้ใคร เรียกประชุมสภาเมืองพัทยาครั้ง

แรก 

ก) 7 วัน / ผู้ว่าราชการจังหวัด   ข) 15 วัน / ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ค) 30 วัน / ผู้ว่าราชการจังหวัด   ง) 15 วัน / นายกเมืองพัทยา 

จ) 15 วัน / ประธานสภาเมืองพัทยา 

104) ในปีปฏิทินหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของสภาเมืองพัทยาตามข้อใด จ านวนสมัยประชุมสามัญและวัน

เริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีแต่ละสมัยให้ใครก าหนด 

ก) สองสมัยแตไ่มเ่กินสี่สมัย / สภาเมอืงพัทยา 

ข) สองสมัยแตไ่มเ่กินสี่สมัย / ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ค) ไมเ่กินสองสมัยแตไ่มเ่กินสี่สมัย / สภาเมอืงพัทยา 

ง) ไมเ่กินสองสมัยแตไ่มเ่กินสี่สมัย / ประธานสภาเมืองพัทยา 

จ) สี่สมัย / สภาเมืองพัทยา 

105) สภาเมืองพัทยาประกอบด้วย สมาชิกจ านวนกี่คน ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมือง

พัทยา  

ก) 12 คน      ข) 18 คน 

ค) 24 คน      ง) 30 

จ) 36 

106) การบริหารเมืองพัทยาประกอบด้วย 

ก) ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา 

ข) ปลัดเมอืงพัทยาและสภาเมืองพัทยา 

ค) นายกเมอืงพัทยาและปลัดเมอืงพัทยา 

ง) สภาเมอืงพัทยาและนายกเมอืงพัทยา 

จ) สภาเมอืงพัทยาและนายกเมอืงพัทยา  ส่วนราชการต่างๆ 

107) เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภาเมืองพัทยาว่างลง เพราะถึงคราวออกตามอายุของสภาเมืองพัทยา หรือมีการ

ยุบสภาเมืองพัทยา ให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน นับแต่วันที่ครบอายุของสภาเมืองพัทยา หรือวันที่มีการยุบ

สภาเมืองพัทยา เมอืงพัทยาหรือวันที่ถอืว่ามกีารยุบสภาเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี 
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ก) 15 วัน      ข)  30 วัน 

ค) 45 วัน      ง) 60 วัน 

จ) 90 วัน 

108) ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกว่างลงจ านวนสิบสามคนของสมาชิกสภาเมืองพัทยา ให้ใครรายงานเสนอ

รัฐมนตรเีพื่อพิจารณาสั่งยุบสภาเมืองพัทยาก็ได้ 

ก) อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น   ข) นายอ าเภอ 

ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด     ง) ประธานสภาเมืองพัทยา 

จ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

109) สมาชิกภาพของสมาชิกภาพสิ้นสุดลง เมื่อใดข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) ลาออกต่อประธานสภาเมืองพัทยา 

ข) ถึงคราวออกตามอายุของสภาเมืองพัทยา 

ค) ลาออกต่อประธานสภาเมืองพัทยา 

ง) นายกเมืองพัทยาสั่งให้ยุบสภาเมอืงพัทยา 

จ) ไมม่ขี้อใดกล่าวถกูต้อง 

110) เมืองพัทยา มฐีานะเป็นตามข้อใด 

ก) อ าเภอ     ข) สหการ 

ค) นติบุิคคล     ง) สมาคม 

จ) หนว่ยงานพเิศษ 

111) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งแรก ภายในกี่วัน ตามข้อใด สมาชิกสภาเมือง

พัทยาเป็นการเลือกต้ังทั่วไป 

ก) 15 วันนับแตว่ันประกาศผลการเลอืกตัง้  ข) 30 วันนับแตว่ันประกาศผลการเลอืกตัง้ 

ค) 15 วันนับแตว่ันเลอืกตัง้    ง) 30 วันนับวันเลอืกตัง้ 

จ) 45 วันนับวันเลอืกตัง้ 

112) เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเมืองพัทยาหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ใครจะ

รายงานเสนอความเห็นต่อข้อใด เพื่อพิจารณาสั่งยุบสภาเมืองพัทยาก็ได้ 

ก)  ผู้ว่าราชการจังหวัด / รฐัมนตรี  ข) นายกเมืองพัทยา / นายอ าเภอ 

ค) นายกเมอืงพัทยา / ผู้ว่าราชการจังหวัด ง) นายอ าเภอ / ผู้ว่าราชการจังหวัด 

จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด / นายกรัฐมนตรี 

113) ใครไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง เป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยา 

ก) นายโดดมอีายุสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลอืกตัง้ 

ข) นายสุดยอดมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมอืงพัทยาเป็นเวลาตดิตอ่กันสิบสามเดอืนนับถึงวันสมัครรับเลอืกตัง้ 

ค) นายเตลดิมสีัญชาติไทย  

ง) นายยอดชายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับเลือกตั้งและได้เสียภาษีตามกฎหมายว่า

ด้วยภาษโีรงเรือนและท่ีดนิ ให้เมอืงพัทยาในปท่ีีสมัครหรือในปีก่อนปีท่ีสมัครหนึ่งปี 

จ) นายขวัญใจ เป็นผู้ตอ้งหาคดลีักทรัพย์ 

760



 

 

รวบรวมโดยประพันธ์ เวารัมย์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เว็บไซต์  http://valrom.igetweb.com 

  

114) ต าแหน่งใดต่อไปนี้ มีอ านาจสั่งยุบสภาเมืองพัทยา 

ก) นายกรัฐมนตรี    ข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง) อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 

จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

115) ใครท าหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดประชุมและงานอื่นใด

ตามที่สภาเมืองพัทยามอบหมาย 

ก) สมาชิกสภาเมืองพัทยา   ข) สมาชกิสภาเมอืงพัทยาท่ีสภาเมืองพัทยามมีตเิลอืก 

ค) ปลัดเมอืงพัทยา    ง) ปลัดเมอืงพัทยาท่ีสภาเมืองพัทยามมีตเิลอืก 

จ) พนักงานเมอืงพัทยาท่ีสภาเมืองพัทยามมีตเิลอืก 

116)ใครมหีน้าที่ช่วยประธานสภาเมอืงพัทยาปฏิบัติการตามหน้าที่และกระท ากิจการตามที่ประธานสภาเมอืง

พัทยามอบหมาย 

ก) ปลัดเมอืงพัทยา   

ข) สมาชกิสภาเมอืงพัทยาท่ีสภาเมืองพัทยามมีตเิลอืก 

ค) รองประธานสภาเมืองพัทยา    

ง) ผู้ช่วยเลขานุการสภาเมืองพัทยา 

จ) เลขานุการนายกเมอืงพัทยา 

117) ในกรณีที่ต าแหน่งประธานสภาเมืองพัทยา หรือรองประธานสภาเมอืงพัทยาว่างลง เพราะลาออกให้สภา

เมืองพัทยาเลือกสมาชกิข้ึนเพื่อด ารงต าแหน่งที่ว่างแทนภายในกี่วันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 

ก) 7 วัน      ข) 15 วัน 

ค) 30 วัน      ง) 45 วัน    

จ) 60 วัน 

118. ในการประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งใด ถ้าผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบ

วาระการประชุม แต่สมาชกิไม่น้อยกว่าเท่าใด ของสมาชกิเท่าที่มอียู่เสนอให้เปิดประชุมให้ด าเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุมนั้นต่อไป จนกว่าสมาชิกจะมมีติให้ปิดประชุม 

ก) กึ่งหนึ่ง      ข) เกินกึ่งหน่ึง 

ค) ไมน่อ้ยกว่าสองในสาม    ง) หนึ่งในสาม   

จ) ไมน่อ้ยกว่าหนึ่งในสาม 

119. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ประธานสภาเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและ

ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาไม่เกนิกี่คน 

ก) หนึ่งคน       ข) สองคน 

ค) สามคน       ง) สี่คน  

จ) ห้าคน 

120. เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาพ้นจากต าแหน่ง ข้อใด

กล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) ตอ้งค าพพิากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
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ข) ประธานสภาเมืองพัทยามคี าสั่งให้พ้นจากต าแหนง่ 

ค) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อนายกเมอืงพัทยา       

ง) ประธานสภาเมืองพัทยาพน้จากต าแหน่ง 

จ) ไมม่ขี้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

121.  ภาษีสรรพสามติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามติ ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา และค่าแสตมป์

ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตเทศบาลเมอืงพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล 

โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราเท่าใด ของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และให้ถือเป็นภาษี

และค่าแสตมป์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยเป็นหน้าที่ของ กรมสรรพสามติที่จะจัดเก็บ 

ก) ร้อยละ 25     ข) ไมเ่กินร้อยละ 25 

ค) ร้อยละ 30     ง) ไมเ่กินร้อยละ 30 

จ) ไมเ่กินร้อยละ 35 

122. เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล อาจมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและเงิน

รายได้ดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) ภาษีป้ายตามกฎหมายวา่ด้วยภาษีป้าย  ข) ภาษศีุลกากร 

ค) ภาษีการพนันตามกฎหมายวา่ด้วยการพนัน   

ง) ภาษโีรงเรือนและท่ีดนิตามกฎหมายวา่ด้วยภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ    

จ) ภาษีสรรพสามติตามกฎหมายวา่ด้วยภาษีสรรพสามติ 

123. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละเท่าใด ของ

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขตขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดนั้น 

ก) ร้อยละ 10     ข) รอ้ยละ 15 

ค) ร้อยละ 20     ง) รอ้ยละ 25 

จ) ร้อยละ 35 

124. คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนกี่คน 

ก) 5 คน     ข) 6 คน 

ค) 9 คน     ง) 10 คน 

จ) 12 คน 

125. ต าแหน่งใดเป็นประธานกรรมการของคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ก) นายกรัฐมนตรี    ข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ค) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

ง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย 

จ) อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 

126. ภารกิจที่เป็นการด าเนินการซ้ าซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภารกิจที่รัฐจัด

ให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกี่ปี 

ก) 2 ป ี      ข) 3 ป ี
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ค) 4 ป ี      ง) 5 ป ี

จ) 10 ป ี

127. ภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทบถึงองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่น ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกี่ปี 

ก) 2 ปี      ข) 3 ปี 

ค) 4 ปี      ง) 5 ปี 

จ) 10 ปี 

128.ก าหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้

สอดคล้องกับการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่าง

เหมาะสม โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็น

สัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใด 

ก) ร้อยละ 20      ข) รอ้ยละ 25 

ค) ร้อยละ 30     ง) รอ้ยละ 35 

จ) ร้อยละ 40 

129. จุดมุ่งหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล

ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใด โดยการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

ค านึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย 

ก) ร้อยละ 20      ข) รอ้ยละ 25 

ค. รอ้ยละ 30     ค) ร้อยละ 35 

จ) ร้อยละ 40 

130. ให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการก าหนด

อ านาจและหน้าที่และการจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายหลังที่ได้ด าเนินการตามแผนการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว โดยต้องพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาเท่าใด 

นับแต่วันที่มีการก าหนดอ านาจและหน้าที่หรือวันที่มีการจัดสรรรายได้ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาถึงความ

เหมาะสมของการก าหนดอ านาจและหน้าที่และการจัดสรรรายได้ เพื่อกระจายอ านาจเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก) 4 ปี      ข) ไมเ่กิน 4 ป ี

ค) 5 ปี      ง) ไมเ่กิน 5 ปี 

จ) ไมเ่กิน 10 ปี 

131. ต าแหน่งใดไม่เป็นคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ก) ปลัดกระทรวงการคลัง     ข) ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

  ค) เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา   ง) เลขาธิการ ก.พ.ร. 

จ) อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 
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132. ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

บุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) ด้านบริหารงานบุคคล   ข) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

ค) ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นในสาขารัฐศาสตร์ 

ง) ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

จ) ด้านกฎหมาย 

133. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเมืองพัทยาหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง

ขึน้รวมสองคน 

ข) ผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามคน   

ค) ผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสองคน 

ง) ผู้บริหารเทศบาลสามคน     จ) ไมม่ขี้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

134. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

ใครก าหนด 

ก) อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น   ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ค) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   ง) นายกรัฐมนตรี 

จ) คณะรัฐมนตรี 

135. คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใครเป็นประธานกรรมการคน

ปัจจุบัน 

ก) พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา    ข) นายวษิณุ เครืองาม 

ค) นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ ์     ง) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

จ) นายจรินทร์ จักกะพาก 

136. ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) มีสัญชาตไิทยโดยการเกิด    ข) มอีายุไมต่่ ากว่าสามสบิห้าปีบริบูรณ์ 

ค) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ง) เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

จ) ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

137. ให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการเพื่อขอความเห็นชอบจากใครและรายงานต่อรัฐสภา 

ก) นายกรัฐมนตรี     ข) คณะรัฐมนตรี 

ค) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ    ง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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จ) กระทรวงการคลัง 

138. ภาษีบ ารุงกรุงเทพมหานครส าหรับน้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกัน 

ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออก

ข้อบัญญัตจัิดเก็บเพิ่มได้ไม่เกนิลิตรละเทา่ใด ส าหรับน้ ามันและไม่เกนิกิโลกรัมละเทา่ใดส าหรับก๊าซปิโตรเลียม 

ก) ห้าสตางค์ / ห้าสตางค์    ข) สิบสตางค์ / สิบสตางค์ 

ค) สิบสตางค์ / ยี่สบิสตางค์    ง) ยี่สบิสตางค์ / ยี่สบิสตางค์ 

จ) ยี่สิบห้าสตางค์ / ยี่สิบห้าสตางค์ 

139. กรุงเทพมหานครอาจมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ ส าหรับภาษีธุรกิจเฉพาะตาม

ประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราเท่าใด ของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวล

รัษฎากร โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

ก) ร้อยละ 20     ข) ไมเ่กินร้อยละ 20 

ค) ร้อยละ 30     ง) ไมเ่กินร้อยละ 30 

จ) ไมเ่กินร้อยละ 35 

140. รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือรายได้จากทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการเพื่อมุ่งหาก าไรใน

เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากใคร 

ก) ผู้บริหารท้องถิ่น    ข) สภาทอ้งถิ่น 

ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด    ง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

จ) คณะรัฐมนตรี 

141.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ตราขึ้นตาม

กฎหมายใด 

ก) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

ข) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ค) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

ง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติวิธีปฏบัิตริาชการทางปกครอง 

จ) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและพระราชบัญญัติวิธีปฏบัิตริาชการทางปกครอง 

142. การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ในเรื่องใดสมควรที่ส่วนราชการใดจะปฏิบัติเมื่อใด และจะต้องมี

เงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่ข้อใดคณะรัฐมนตรกี าหนดตามข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. 

ก) นายกรัฐมนตรีก าหนดตามข้อเสนอแนะของคณะรัฐมนตรี 

ข) คณะรัฐมนตรีก าหนดตามข้อเสนอแนะของนายกรัฐมนตรี 

ค) ก.พ.ร.ก าหนดตามข้อเสนอแนะของคณะรัฐมนตรี 

ง) ส านักงบประมาณก าหนดตามข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. 

จ) คณะรัฐมนตรีก าหนดตามขอ้เสนอแนะของ ก.พ.ร. 

143. หน่วยงานใดมหีน้าที่ให้ข้อเสนอแนะคณะรัฐมนตร ีก่อนปฏิบัตติามพระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในการที่จะให้ส่วนราชการปฏิบัติเมื่อใด และจะต้องมีเงื่อนไข

อย่างใด 
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ก) ก.พ.     ข) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ค) กระทรวงมหาดไทย    ง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

จ) ส านักนายกรัฐมนตรี   

144. การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีนั้น จะต้องบรหิารราชการให้บรรลุเป้าหมายทั้งหมดกี่ประการ 

ก) 5 ประการ     ข) 6 ประการ 

ค 7 ประการ     ง) 8 ประการ 

จ) 12 ประการ 

145. การประเมินผลการปฏิบัติราชการข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก) จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนนิการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร.

ก าหนด 

ข) จัดให้มีคณะผู้ประเมินอสิระด าเนินการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามท่ี ก.พ.ก าหนด 

ค) จัดให้มีการประเมินภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับในสว่นราชการกระท าโดยเปิดเผย 

ง) จัดให้มีการประเมินภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับในสว่นราชการ ตอ้งกระท าเป็นความลับ 

จ) ข้อ ก. และข้อ ง. 

146. ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนหรือส่วนราชการเดียวกัน

เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถาม

หรือแจ้งการด าเนินการแก่ผู้ร้องเรียนหรือเสนอแนะให้ทราบภายในกี่วัน 

ก) 7 วัน      ข) 15 วัน 

ค) 30 วัน      ง) 60 วัน 

จ) 90 วัน 

147. การแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย หากส่วนราชการไม่เห็นชอบด้วยการกับส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา ให้เสนอเรื่องต่อบุคคลใด เพื่อวินิจฉัย 

ก) นายกรัฐมนตรี     ข) ก.พ.ร. 

ค) คณะรัฐมนตรี     ง) รัฐมนตรีผู้รักษาการ 

จ) ศาลปกครอง 

148. การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกตใิห้ถือว่าอย่างไร 

ก) เป็นความลับเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

ข) ให้ถอืว่าเป็นเร่ืองเปิดเผย 

ค) เป็นความลับได้เท่าท่ีจ าเป็นเพื่อความม่ันคงของประเทศ 

ง) ข้อ ข. และ ข้อ ค. 

จ) ถูกทุกข้อ 

149. ส่วนราชการอาจจัดให้มีการประเมินภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับหรือหน่วยงานในส่วน

ราชการก็ได้ทั้งนี้ต้องปฏิบัติอย่างไร 

ก) กระท าอย่างเปิดเผย หรือกระท าเป็นความลับก็ได้ 

ข) ตอ้งกระท าอย่างเปิดเผย โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
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ค) ตอ้งกระท าเป็นความลับ เพื่อประโยชนแ์ห่งความสามัคคีของขา้ราชการ 

ง) กระท าอย่างเปิดเผย ตอ้งสอบถามความเห็นของขา้ราชการก่อนด าเนนิการ 

จ) ไมม่ขี้อใดกล่าวถูกต้อง 

150. เพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่ประชาชนในการตดิต่อส่วนราชการทุกแห่งจัดให้กระทรวง

ใดมรีะบบเครือข่ายสารสนเทสกลางขึ้น 

ก) กระทรวงการคลัง    ข) กระทรวงพาณชิย์ 

ค) กระทรวงดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ค) กระทรวงมหาดไทย 

ง) กระทรวงยุตธิรรม 

151. เมื่อมกีารยุบเลิก โอนหรือรวมส่วนราชการใดทั้งหมดหรือบางส่วน ห้ามมิให้จัดตั้งส่วนราชการที่มีภารกิจ

และอ านาจหน้าที่ ที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับส่วนราชการดังกล่าวขึ้นอกีเว้นแต่  

ก) มเีหตุผลจ าเป็นเพื่อรักษาผลประโยชนส์่วนรวมของประชาชน 

ข) มกีารเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

ค) มเีหตุผลจ าเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรอืเศรษฐกิจของประเทศ 

ง) ข้อ ก. และข้อ ค.     จ) ถูกทุกข้อ 

152. ส่วนราชการใด ที่มอี านาจอนุญาต อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบ มิได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ยื่นค า

ขอทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากเกดิความเสียหายใดขึ้น ให้ถือว่า 

ก) ให้ถอืว่าข้าราชการซึ่งมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องนัน้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

ข) ให้ถอืว่าหัวหน้าสว่นราชการน้ันประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

ค) ให้ถอืว่าข้าราชการซึ่งมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องและหัวหน้าสว่นราชการน้ันประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

ง) ให้ถอืว่าข้าราชการซึ่งมีหน้าท่ีและหัวหนา้ส่วนราชการน้ันผิดวินัยอยา่งรา้ยแรง 

จ) ไมม่ขี้อใดกล่าวถูกต้อง 

153. การพิจารณาชี้ขาดปัญหาใดๆ ส่วนราชการที่รับผิดชอบต้องด าเนินการอย่างไร 

ก) พจิารณาวินิจฉัยตามขอ้ก าหนด  ข) พจิารณาวินิจฉัยตามขัน้ตอน 

ค) พจิารณาวินิจฉัยช้ีขาดโดยเร็ว   ง) พจิารณาวินิจฉัยตามขอ้ก าหนด 

จ) พจิาณาโดยค านงึประโยชนร์าชการเป็นส าคัญ 

154. ในการกระจายอ านาจตัดสินใจ มุ่งผลให้เกิดตามข้อใด 

ก) การท างานเป็นทีม    ข) เกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน 

ค) ความสะดวกและรวดเร็วในการบริการสาธารณะ 

ง) การบริหารแบบมสี่วนร่วม 

155. การสั่งราชการโดยปกติให้กระท าเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ในกรณีที่ผู้บังคับมีความจ าเป็นที่ไม่อาจสั่ง

เป็นลายลักษณ์อักษรในขณะนั้นควรท าเช่นใด 

ก) จะสั่งราชการดว้ยวาจาก็ได้ แตใ่ห้ผู้รับค าสั่งนั้นบันทึกค าสั่งด้วยวาจาด้วยโทรศัพท์มือถือของผู้ได้รับค าส่ัง 

ข) จะสั่งราชการดว้ยวาจาก็ได้ แตใ่ห้ผู้รับค าสั่งนั้นบันทึกค าสั่งด้วยวาจาไวเ้ป็นลายลักษณอ์ักษร 

ค) จะสั่งราชการดว้ยวาจาก็ได้ แตใ่ห้ผู้รับค าสั่งนั้นบันทึกค าสั่งด้วยวาจาด้วยเทปเสียงไวเ้ป็นหลักฐาน 

ง) ข้อ ข. และข้อ ค.     จ) ถูกทุกข้อ 
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156. ให้ส่วนราชการจัดให้มกีารทบทวนภารกจิของตนว่าภารกจิใดมคีวามจ าเป็นหรือสมควรที่จะด าเนินการ

ต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงข้อใด 

ก) นโยบายของคณะรัฐมนตรี    ข)  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

ค) ก าลังเงนิงบประมาณของประเทศ   ง) ข้อ ก. และข้อ ข. 

จ) ถูกทุกข้อ 

157. ในกระทรวงหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงที่จะต้องให้ส่วนราชการภายในกระทรวงรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรกิารประชาชนร่วมกันจัดตั้ง   

ก) ศูนยรั์บเร่ือง     ข) ศูนยบ์ริการประชาชน 

ค) ศูนยบ์ริการร่วม     ง) ศูนยป์ระสานราชการ 

จ) ศูนยด์ ารงธรรม 

158. ส่วนราชการจะต้องจัดแผนภูมขิั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้าน

ใดเปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการของส่วนราชการและระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

ก) การตดิตอ่ประสานงานกับสว่นราชการดว้ยกัน  ข) การบริการประชาชน 

ค) การจัดซื้อจัดจ้าง     ง) ข้อ ก. และข้อ ข. 

จ) ถูกทุกข้อ 

159. ให้ส่วนราชการค านวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วน

ราชการนั้น ตามระยะเวลาที่กรมบัญชกีลางก าหนด และรายงานให้ใครทราบ 

ก) คณะรัฐมนตรี     ข) ส านักงบประมาณ 

ค) ก.พ.ร.      ง) กรมบัญชกีลาง 

จ) ข้อ ข.และ ค. ง. ถูก 

160. ให้ส่วนราชการจัดท าแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะเสนอส านักงบประมาณ 

กรมบัญชกีลาง และ ก.พ.ร.ทราบ ถ้ามไิด้มขี้อทักท้วงประการใดภายในกี่วัน ให้ส่วนราชการดังกล่าวถือปฏิบัติ

ตามแผนได้ 

ก) 7 วัน      ข) 15 วัน 

ค) 45 วัน      ง) 60 วัน 

จ) 90 วัน      

161. หน่วยงานใด มีหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าบัญชตี้นทุนในการงานบริการสาธารณะ

ให้ส่วนราชการปฏิบัติ 

ก) กระทรวงการคลัง     ข) ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

ค) ส านักงบประมาณ     ง) กรมบัญชกีลาง  

จ) คณะรัฐมนตรี 

162. หน่วยงานใด มีอ านาจเสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษหรือจัดสรรเงินรางวัลการเพิ่ม

ประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการ 

ก) ส านักงบประมาณ     ข) ก.พ.ร. 

ค) ส านักงบประมาณ     ง) กรมบัญชกีลาง  
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จ) คณะรัฐมนตรี     

163. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องบริหารราชการให้บรรลุเป้าหมายทั้งหมดกี่ประการ ข้อใด

กล่าวถูกต้อง 

ก) 5 ประการ      ข) 6 ประการ 

ค) 7 ประการ      ง) 8 ประการ 

จ) 10 ประการ 

164. การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีนั้น เป้าหมายสูงสุดคือข้อใด 

ก) ไมม่ขีั้นตอนการปฏบัิตงิานเกินความจ าเป็น 

ข) มกีารปรับปรุงภารกิจของสว่นราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 

ค) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 

ง) เกิดประโยชนส์ุขของประชาชน 

จ) มปีระสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชงิภารกิจของรัฐ 

165. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึงการปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมาย

เป้าหมายตามข้อใด 

ก) เกิดประโยชนส์ูงสุดของประเทศ 

ข) เกิดความผาสุกและความเป็นอยูท่ี่ดขีองประชาชน 

ค) เกิดความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม 

ง) ข้อ ก. และข้อ ข.      จ) ถูกทุกข้อ 

166. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึงการปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมาย

เป้าหมายตามข้อใด 

ก) เกิดประโยชนส์ูงสุดของประเทศ 

ข) เกิดความผาสุกและความเป็นอยูท่ี่ดขีองประชาชน 

ค) เกิดความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม 

ง) ข้อ ก. และข้อ ข. 

จ) ถูกทุกข้อ 

167. ให้ส่วนราชการจัดท าข้อใด ในการบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

กรมบัญชกีลางก าหนด 

ก) บัญช ี      ข) ตน้ทุน 

ค) บัญชตีน้ทุน     ง) บัญชทุีน 

จ) งบประมาณ 

168. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายในการบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

ก) เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ   ข) เกิดประโยชนส์ุขของประชาชน 

ค) มกีารประเมินผลการปฏบัิตริาชการอยา่งสม่ าเสมอ 

ง) ภาพพจน์ท่ีดใีนสายตาตา่งประเทศ 

จ) เป็นเป้าหมายทุกข้อ 
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169. ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินให้จัดท าเป็นแผนกี่ปี 

ก) 1 ปี      ข) 2 ป ี

ค) 4 ป ี      ง) 5 ป ี

จ) 10 ป ี

170. การจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในกี่วัน นับตั้งแต่วันที่

คณะรัฐมนตรแีถลงนโยบายต่อรัฐบาล 

ก) 30 วัน      ข) 45 วัน 

ค) 60 วัน      ง) 90 วัน 

จ) 120 วัน 

171. เมื่อมีการประกาศใช้บังคับแผนบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรรี่วมกันพิจารณาจัดท าแผนตามข้อใด 

ก) นติรัิฐ      ข) นติบัิญญัติ 

ค) พัฒนากฎหมาย     ง) ประชารัฐ 

จ) นติธิรรม 

172. ในการกระจายอ านาจการตัดสินใจ มุ่งผลเรื่องใด 

ก)  การท างานเป็นทีม     ข) การบริหารแบบมสี่วนร่วม 

ค) ความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน  ง) เกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน 

ข้อ ข.และข้อ ค. 

173. ในกรณีที่ส่วนราชการได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีให้

หน่วยงานใดจัดสรรงบประมาณ 

ก) กรมบัญชกีลางจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น 

ข) กระทรวงการคลังจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น 

ค) ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น 

ง) ส านักนายกรัฐมนตรีจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น 

จ) ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจฯจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น 

174. ในกระทรวงใน ให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงที่จะต้องให้ส่วนราชการภายในกระทรวงรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรกิารประชาชนร่วมกันจัดตั้ง 

ก) ศูนยด์ ารงธรรม     ข) ศูนยบ์ริการประชาชน 

ค)  ศูนยรั์บเร่ือง     ง) ศูนยป์ระสานราชการ 

จ) ศูนยบ์ริการร่วม 

175. เมื่อสิ้นปีงบประมาณส่วนราชการต้องจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนงานปฏิบัติราชการเสนอตอ่

หน่วยงานใด 

ก) คณะรัฐมนตรี     ข) กระทรวงการคลัง 

ค) ส านักงบประมาณ     ง) กรมบัญชกีลาง 

จ) ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ 
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176. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีผลใช้

บังคับเมื่อใด 

ก) วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข) เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยย่ีสบิวันนับแตว่ันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ค) เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสบิวันนับแตว่ันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ง) 21 กรกฎาคม 2558    จ) ข้อ ค. และข้อ ง. 

177. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาวันที่ตามข้อใด 

ก 16 มกราคม 2558     ข) 21 มกราคม 2558  

ค) 22 มกราคม 2558     ง) 21 กรกฎาคม 2558 

จ) 22 กรกฎาคม 2558 

178. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ผล

บังคับก าหนดกี่วัน นับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ก) วันถัดไป      ข) 60 วัน 

ค) 90 วัน      ง) 120 วัน 

จ) 180 วัน 

179. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มิให้ใช้

บังคับแก่ข้อใดต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) การด าเนนิงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา    

ข) กฎหมายว่าดว้ยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน 

ค) การด าเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น    

ง) การอนุญาตตามกฎหมายวา่ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 

180. การยกเว้นไม่ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ

ทางราชการ พ.ศ. 2558 มาใช้บังคับแก่การด าเนินกิจการใดหรือกับหน่วยงานใดนอกจากที่ก าหนดไว้ ให้ตรา

เป็นกฎหมายใด 

ก) มตคิณะรฐัมนตรี     ข) มาตรา 44 

ค) พระราชบัญญัต ิ     ง) พระราชกฤษฎกีา 

จ) กฎกระทรวง 

181. ให้ผู้อนุญาตพิจารณากฎหมายที่ให้อ านาจในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้นเพื่อยกเลิกการ

อนุญาตหรือจัดให้มมีาตรการอื่นแทนการอนุญาตหรือไม่ ในทุกก่ีปี 

ก) 1 ปี      ข) 2 ปี 

ค) 4 ปี      ง) 5 ปี 

จ) 10 ปี 
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182. ต าแหน่งใดเป็นผู้รักษาการพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558 

ก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ค) นายกรัฐมนตรี     ง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

จ) ข้อ ก. ข. และข้อ ค. 

183. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มกีี่มาตรา 

ก) 15 มาตรา     ข) 16 มาตรา 

ค) 17 มาตรา     ง) 18 มาตรา  

จ) 19 มาตรา 

184. ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดท าสิ่งใด 

ก) คู่มอืส าหรับองคก์รเอกชน   ข) คู่มอืส าหรับหนว่ยงานของรัฐ                                  

ค) คู่มอืส าหรับประชาชน    ง) คู่มอืส าหรับข้าราชการ 

จ) คู่มอืบริการส าหรับประชาชน 

185. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาตามข้อใด   

ก) เล่มท่ี 122 ตอนท่ี 4 ก ลงวันท่ี 22 มกราคม 2558 

ข) เล่มท่ี 130 ตอนท่ี 4 ก ลงวันท่ี 22 มกราคม 2558  

ค) เล่มท่ี 132 ตอนท่ี 4 ก ลงวันท่ี 22 มกราคม 2558 

ง) เล่มท่ี 132 ตอนท่ี 4 ก ลงวันท่ี 23 มกราคม 2558  

จ) เล่มท่ี 132 ตอนท่ี 4 ก ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2558                            

186. ให้ผู้อนุญาตจัดท าคู่มอืส าหรับประชาชน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตามข้อใด 

ก) ภายใน 180 วัน     ข) ไมเ่กิน 180 วัน 

ค) ภายใน 180 วันนับแตพ่ระราชบัญญัติน้ีใชบั้งคับ 

ง) ภายใน 90 วันนับแตว่ันพระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

จ) ภายใน 180 วันนับแตว่ันพระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

187. หากผู้อนุญาตพิจารณาไม่แล้วเสร็จตามก าหนด ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าภายใน

ระยะตามข้อใดต่อไปนี้ 

ก) ให้แจง้ทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสง่ส าเนาให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครัง้ 

ข) ให้แจง้ทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสง่ส าเนาให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบทุกครัง้ 

ค) ให้แจง้ทุก 7 วัน จนกวา่จะพิจารณาแลว้เสร็จ พร้อมสง่ส าเนาให้ ก.พ.ร. ทราบทุกครัง้ 

ง) ให้แจง้ทุก 15 วัน จนกวา่จะพิจารณาแลว้เสร็จ พร้อมสง่ส าเนาให้ ก.พ.ร. ทราบทุกครัง้ 

จ) ให้แจง้ทุก 7 วัน จนกวา่จะพิจารณาแลว้เสร็จ พร้อมสง่ส าเนาให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกครัง้ 

188. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558             มิ

ให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานใดต่อไปนี้ 

ก) องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวายจีก   ข) จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ค) การพจิารณาพิพากษาคดีของศาลและการด าเนนิงานของเจ้าหนา้ที่ในกระบวนการพิจาณาคดี 

ง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    จ) กระทรวงมหาดไทย 

189. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558             

ต าแหน่งใดเป็นผู้รักษาการ 

ก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ข) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

ค) นายกรัฐมนตรี     ง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม 

จ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

190. ค าว่า “เจ้าหน้าที่” ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 หมายความถงึเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายข้อใด       

ก) กฎหมายรัฐธรรมนูญ    ข) กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

ค) กฎหมายวา่ด้วยวธีิปฏบัิตริาชการทางปกครอง ง) ประมวลกฎหมายอาญา 

จ) ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

191. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีผลใช้

บังคับตามข้อใด 

ก) ตัง้แตว่ันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข) ตัง้แตว่ันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ค) เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแตว่ันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ง) เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  เว้นแต่มาตรา 17 ให้ใช้

บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

จ) ไมม่ขี้อใดกล่าวถูกต้อง 

192. หน่วยงานใดท าหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต พระราชบัญญัติการ

อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

ก) คณะรัฐมนตรี     ข) คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

ค) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ง) คณะกรรมการวธีิปฏบัิตริาชการทางปกครอง 

จ) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

193.  คณะกรรมการใด ไม่มตีามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

ก.) คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ข) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  ค) คณะกรรมการกลางพนักงานสว่นต าบล 

ง) คณะกรรมการกลางพนักงานเมอืงพัทยา  จ) มทุีกคณะท่ีกลา่วมา 

194.“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) กรุงเทพมหานคร เมอืงพัทยา   ข) องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีกฎหมายจัดตัง้ 

ค) องคก์ารบริหารส่วนต าบล เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 

ง) เทศบาล สุขาภบิาล องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

จ) ไม่มขี้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

773



 

 

รวบรวมโดยประพันธ์ เวารัมย์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เว็บไซต์  http://valrom.igetweb.com 

  

195. ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และ

ลูกจ้าง ที่น ามาจากเงินรายได้ ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้อื่นใดนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง

จะก าหนดสูงกว่าร้อยละเท่าใด ของเงินงบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ 

ก) ร้อยละ 20      ข) ร้อยละ 25 

ค) ร้อยละ 30      ง) ร้อยละ 35 

จ) ร้อยละ 40 

196. ต าแหน่งใด เป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

ก) ท้องถิ่นจังหวัด     ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ค) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้วา่ราชการจังหวัดท่ีได้รับมอบหมาย 

ง) อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 

จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

197. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยผู้แทนองค์การบรหิารส่วนจังหวัด ข้อ

ใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ข) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ค) ผู้แทนขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งคัดเลอืกกันเองจ านวนหนึ่งคน 

ง) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือปลัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

คัดเลอืกจ านวนหน่ึงคน 

จ)ไมม่ขี้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

198. คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วยต าแหน่งต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย    ข) อธิบดีกรมบัญชกีลาง 

ค) เลขาธกิารคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  ง) เลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ผู้อ านวยส านักงบประมาณ  อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น   

199. ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นอยู่ในส่วนราชการใด 

ก) ส านักนายกรัฐมนตรี    ข) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ค) ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  ง) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 

จ) กองการเจ้าหนา้ที่   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

200. ให้ประธานกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมวีาระอยู่ในต าแหน่งตามข้อใด 

ก) คราวละสี่ปีนับแตว่ันท่ีได้รับการแตง่ตัง้ และอาจได้รับการคัดเลอืกอีก 

ข) คราวละหา้ปนีับแตว่ันท่ีได้รับการแตง่ตัง้ และอาจได้รับการคัดเลอืกอีก 

ค) คราวละหา้ปนีับแตว่ันท่ีได้รับการแตง่ตัง้ และให้ด ารงต าแหนง่ได้เพยีงวาระเดียว 

ง) คราวละหกปีนับแตว่ันท่ีได้รับการแตง่ตัง้ และอาจได้รับการคัดเลอืกอีก 

จ) คราวละหกปีนับแตว่ันท่ีได้รับการแตง่ตัง้ และให้ด ารงต าแหนง่ได้เพยีงวาระเดียว 

201. ให้ใครเป็นผู้ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

ก) อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น   ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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ค) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   ง) นายกรัฐมนตรี 

จ) รองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย 

202. ให้ใครมีหน้าที่ด าเนินการจัดให้มีการคัดเลือกประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่น 

ก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   ข) นายกรัฐมนตรี 

ค) รองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย   ง) อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 

จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

203. ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเปลี่ยนจากระบบซีเป็นระบบแท่ง มผีลใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด 

ก) วันท่ี 1 มกราคม 2557    ข) วันท่ี  1 มกราคม 2558 

ค) วันท่ี 1 มกราคม 2559    ง) วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

จ) วันท่ี 2 มกราคม 2559 

204. ระบบจ าแนกต าแหน่ง (ระบบแท่ง) ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็นกี่แท่ง 

ก) 1 แท่ง      ข) 2 แท่ง 

ค) 3 แท่ง      ง) 4 แท่ง 

จ) 5 แท่ง 

205. ข้อใดคือประเภทต าแหน่ง (ระบบแท่ง) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก) ประเภทวชิาการ     ข) ประเภทบริหารท้องถิ่น 

ค) ประเภทอ านวยการท้องถิ่น    ง) ประเภทท่ัวไป 

จ) ถูกทุกข้อ 

206. ข้อใดคือระดับของต าแหน่งประเภทวิชาการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก) ระดับต้น      ข) ระดับอาวุโส 

ค) ระดับเชี่ยวชาญ     ง) ระดับช านาญงาน 

จ) ระดับปฏบัิตงิาน 

207. ข้อใดคือระดับของต าแหน่งประเภททั่วไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก) ระดับเชี่ยวชาญ     ข)  ระดับช านาญการพเิศษ 

ค) ระดับช านาญการ     ง) ระดับปฏบัิตงิาน 

จ) ระดับปฏบัิตกิาร 

208. นายแบ่งปัน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5  เปลี่ยนเป็นระบบแท่ง นายแบ่งปัน

จะอยู่ในต าแหน่ง ประเภทและระดับใด 

ก) นักวเิคราะห์นโยบายและแผน  ประเภทวชิาการ  ระดับปฏบัิตงิาน 

ข) นักวเิคราะห์นโยบายและแผน  ประเภทวชิาการ  ระดับปฏบัิตกิาร 

ค) นักวเิคราะห์นโยบายและแผน  ประเภทวชิาการ  ระดับช านาญงาน 

ง) นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ประเภทวชิาการ  ระดับช านาญการ 

จ) นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ประเภทวชิาการ  ระดับเชี่ยวชาญ 
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209. นายประพันธ์ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 6 ว  เปลี่ยนเป็นระบบแท่ง นาย

ประพันธ์จะอยู่ในต าแหน่ง ประเภทและระดับใด 

ก) นักวเิคราะห์นโยบายและแผน  ประเภทวชิาการ  ระดับปฏบัิตงิาน 

ข) นักวเิคราะห์นโยบายและแผน  ประเภทวชิาการ  ระดับปฏบัิตกิาร 

ค) นักวเิคราะห์นโยบายและแผน  ประเภทวชิาการ  ระดับช านาญงาน 

ง) นักวเิคราะห์นโยบายและแผน  ประเภทวชิาการ  ระดับช านาญการ 

จ) นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ประเภทวชิาการ  ระดับเชี่ยวชาญ 

210. หากนางสาวเรียนดี เก่งทุกทาง  ด ารงต าแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3  เดิมต าแหน่งบุคลากร  ระดับ 

8 ว  เมื่อเปลี่ยนเป็นระบบแท่งแล้ว   จะอยู่ในต าแหน่งและระดับใด 

ก) นักทรัพยากรบุคคล  ระดับ ปฏบัิตกิาร 

ข)  นักทรัพยากรบุคคล  ระดับ ช านาญการ 

ค)  นักทรัพยากรบุคคล  ระดับ ช านาญการพเิศษ 

ง)  นักทรัพยากรบุคคล  ระดับ  เชี่ยวชาญ 

จ)  นักทรัพยากรบุคคล  ระดับ อาวุโส 

211. ข้อใดจับคู่เปลี่ยนสายงานถูกต้องเรื่องการก าหนดสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันจากต าแหน่งประเภท

ทั่วไป  เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ก) เจ้าพนักงานธุรการ - นักจัดการงานท่ัวไป 

ข)  เจ้าพนักงานการคลัง - นักทรัพยากรบุคคล 

ค)  เจ้าพนักงานพัสดุ – นักจัดการงานท่ัวไป 

ง) เจ้าพนักงานธุรการ - นักประชาสัมพันธ์ 

จ)  เจ้าพนักงานการคลัง - นักจัดการงานทะเบียนและบัตร นักทรัพยากรบุคคล  ระดับ อาวุโส 

212. ข้อใดจับคู่เปลี่ยนสายงานถูกต้องเรื่องการก าหนดสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันจากต าแหน่งประเภท

ทั่วไป  เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ก) เจ้าพนักงานธุรการ - นักจัดการงานท่ัวไป 

ข)  เจ้าพนักงานการคลัง - นักทรัพยากรบุคคล 

ค)  เจ้าพนักงานพัสดุ – นักจัดการงานท่ัวไป 

ง) เจ้าพนักงานธุรการ - นักประชาสัมพันธ์ 

จ)  เจ้าพนักงานการคลัง - นักจัดการงานทะเบียนและบัตร นักทรัพยากรบุคคล  ระดับ อาวุโส 

213. ข้อใดจับคู่เปลี่ยนสายงานไม่ถูกต้องเรื่องการก าหนดสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันจากต าแหน่งประเภท

ทั่วไป  เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ก) เจ้าพนักงานการคลัง - นักวชิาการคลัง 

ข) เจ้าพนักงานพัสดุ - นักทรัพยากรบุคคล 

ค) เจ้าพนักงานพัสดุ – นักวชิาการเงินและบัญช ี

ง) เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี- นักวชิาการคลัง 

จ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี- นักวชิาการเงินและบัญช ี
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214. สมรรถนะที่ผู้บริหารและข้าราชการทุกรายจ าเป็นต้องมีเพื่อเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและ

ค่านิยมที่พึงประสงค์ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน มีก่ีรายการ 

ก) 3  รายการ     ข) 4 รายการ  

ค) 5 รายการ      ง) 6 รายการ 

จ) ไมม่ขี้อใดกล่าวถูกต้อง 

215.ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะที่ผู้บริหารและข้าราชการทุกรายจ าเป็นต้องมี 

ก) การบริการเป็นเลิศ     ข) การท างานเป็นทีม 

ค) การมุง่ผลสัมฤทธ์ิ     ง) การคิดวิเคราะห์ 

ง) การยึดม่ันในความถูกตอ้งและจริยธรรม 

216.ต้นแบบสมรรถนะประจ าผู้บรหิารของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ข้อใดไม่ใช่ 

ก) ความสามารถในการเป็นผู้น า    ข) ความสามารถในการพัฒนาคน 

ค) การคิดเชงิกลยุทธ์     ง) ความละเอียดรอบคอบและความถูกตอ้งของงาน 

จ) การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 

217. ข้อใดไม่เป็นความผิดทางวินัย 

ก) การปฏบัิตงิานลา่ชา้     ข) การอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ 

ค) เจ้าหนา้ที่ของรัฐใชเ้วลาราชการไปประกอบอาชพีสว่นตัว 

ง) การเบิกเงินค่าเบ้ียเลีย้ง ค่าพาหนะเดินทาง เป็นเท็จ 

จ) การปลอมลายมอืช่ือเพื่อนข้าราชการหาประโยชน์ 

218. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทเดียวกัน ต าแหน่งประเภททั่วไป 

ก) ระดับปฏบัิตงิาน จะเลื่อนเป็นระดับช านาญงาน  วุฒิ ปวท. ใชร้ะยะเวลา 4 ปี + สมรรถนะ 

ข) ระดับปฏบัิตงิาน จะเลื่อนเป็นระดับช านาญงาน วุฒ ิปวส. ใชร้ะยะเวลา 4 ปี + สมรรถนะ 

ค) ระดับปฏบัิตงิาน จะเลื่อนเป็นระดับช านาญงาน  วุฒิ ปวส. ใชร้ะยะเวลา  5 ปี +สมรรถนะ 

ง) ระดับปฏบัิตงิาน จะเลื่อนเป็นระดับช านาญงาน วุฒ ิปวท. ใชร้ะยะเวลา 6 ปี  + สมรรถนะ 

จ) ไมม่ขี้อใดถูก 

219. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทเดียวกัน ต าแหน่งวิชาการ 

ก) ระดับปฏบัิตกิาร จะเลื่อนเป็นระดับช านาญการ วุฒิ ป.ตรี ใชร้ะยะเวลา 4 ป ี+ สมรรถนะ 

ข) ระดับปฏบัิตกิาร จะเลื่อนเป็นระดับช านาญการ วุฒิ ป.ตรี ใชร้ะยะเวลา 5  ปี + สมรรถนะ 

ค) ระดับปฏบัิตกิาร จะเลื่อนเป็นระดับช านาญการ วุฒิ ป.ตรี ใชร้ะยะเวลา 6  ปี + สมรรถนะ 

ง) ระดับปฏบัิตกิาร จะเลื่อนเป็นระดับช านาญการ วุฒิ ป.ตรี ใชร้ะยะเวลา 7  ปี + สมรรถนะ 

จ) ไมม่ขี้อใดกล่าวถูกต้อง 

220. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทเดียวกัน ต าแหน่งอ านวยการ

ท้องถิ่น 

ก) ระดับต้น  จะเลื่อนเป็นระดับกลาง   วุฒิ ป.ตรี ใชร้ะยะเวลา  4 ปี  + การคัดเลอืก 

ข) ระดับต้น  จะเลื่อนเป็นระดับกลาง   วุฒิ ป.โท ใชร้ะยะเวลา  3 ปี  + การคัดเลอืก 

ค) ระดับกลาง  จะเลื่อนเป็นระดับสูง   วุฒิ ป.ตรี ใชร้ะยะเวลา  4 ปี  + การคัดเลอืก 
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ง) ระดับกลาง  จะเลื่อนเป็นระดับสูง   วุฒิ ป.ตรี ใชร้ะยะเวลา  5 ปี  + การคัดเลอืก 

จ) ไมม่ขี้อใดกล่าวถูกต้อง 

221. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทเดียวกัน ต าแหน่งบริหารท้องถิ่น 

ก) ระดับต้น  จะเลื่อนเป็นระดับกลาง   วุฒิ ป.ตรี ใชร้ะยะเวลา  4 ปี  + สมรรถนะ 

ข) ระดับต้น  จะเลื่อนเป็นระดับกลาง   วุฒิ ป.โท ใชร้ะยะเวลา  3 ปี  + สมรรถนะ 

ค) ระดับกลาง  จะเลื่อนเป็นระดับสูง   วุฒิ ป.ตรี ใชร้ะยะเวลา  4 ปี  + สมรรถนะ 

ง) ระดับกลาง  จะเลื่อนเป็นระดับสูง   วุฒิ ป.ตรี ใชร้ะยะเวลา  5 ปี  + สมรรถนะ 

จ) ถูกทุกข้อ 

222. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างประเภท   

ก) ข้าราชการประเภทท่ัวไป  สามารถสอบเปลี่ยนสายงานเป็นประเภทวชิาการ  โดยวิธีสอบแข่งขันเท่านัน้ 

ข) ข้าราชการประเภทท่ัวไป  สามารถสอบเปลี่ยนสายงานเป็นประเภทวชิาการ  โดยวิธีสอบคัดเลอืกเท่านัน้ 

ค) ข้าราชการประเภทท่ัวไป  ระดับปฏิบัติงาน  สามารถสอบแข่งขันมาเป็นข้าราชการประเภทวิชาการระดับ

ปฏบัิตกิารได้ 

ง) ข้าราชการประเภทท่ัวไป  ระดับปฏิบัติงาน  ไม่สามารถสอบแข่งขันมาเป็นข้าราชการประเภทวิชาการระดับ

ปฏบัิตกิารได้ 

จ) ข้าราชการประเภทท่ัวไป  ระดับอาวุโส   หากมีวุฒกิารศกึษาระดับ ปริญญาตรี  แล้วครองระดับต าแหนง่มาไม่

นอ้ยกว่า 5 ปี สามารถสอบคัดเลอืกไปสูต่ าแหนง่ในประเภทวชิาการ  ระดับช านาญการได้ 

223. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น  

ก)ข้าราชการประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน  จะเลื่อนไปประเภทอ านวยการท้องถิ่น  หัวหนา้ฝ่าย  ระดับตน้ ตอ้ง

ครองต าแหน่งมาแล้ว 10 ปี 

ข) ข้าราชการประเภทท่ัวไป ระดับ อาวุโส  จะเลื่อนไปประเภทอ านวยการท้องถิ่น  หัวหน้าฝ่าย  ระดับต้น ต้อง

ครองต าแหน่งมาแล้ว 10 ปี 

ค) ข้าราชการประเภทวชิาการ ระดับ ช านาญการ  จะเลื่อนไปประเภทอ านวยการท้องถิ่น  หัวหนา้ฝ่าย  ระดับต้น 

ตอ้งครองต าแหนง่มาแล้ว 6 ปี 

ง) ข้าราชการประเภทวิชาการ  ระดับ ช านาญการ  จะเลื่อนไปประเภทอ านวยการท้องถิ่น  หัวหนา้ฝ่าย  ระดับต้น 

ตอ้งครองต าแหนง่มาแล้ว 8 ปี 

 จ) ข้าราชการประเภทวิชาการ  ระดับ ช านาญการ  จะเลื่อนไปประเภทอ านวยการท้องถิ่น  หัวหน้าฝ่าย  ระดับ

ตน้ ตอ้งครองต าแหนง่มาแล้ว 10 ปี 

224. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 

ก) ข้าราชการประเภทผู้อ านวยการท้องถิ่น  ระดับต้น  จะสามารถเปลี่ยนสายงานไปเป็นรองปลัด ระดับกลางได้  

ตอ้งมีอายุงานในระดับมากกวา่ 2 ปี 

ข) ข้าราชการประเภทผู้อ านวยการท้องถิ่น  ระดับต้น  จะสามารถเปลี่ยนสายงานไปเป็นรองปลัด ระดับต้นได้  

ตอ้งมีอายุงานในระดับมากกวา่ 2 ปี 

ค) ข้าราชการประเภทผู้อ านวยการท้องถิ่น  ระดับต้น  จะสามารถเปลี่ยนสายงานไปเป็นรองปลัด ระดับต้นได้  

ตอ้งมีอายุงานในระดับมากกวา่ 6 ปี 
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ง) ข้าราชการประเภทผู้อ านวยการท้องถิ่น  ระดับกลาง  จะสามารถเปลี่ยนสายงานไปเป็นรองปลัด ระดับกลางได้  

ตอ้งมีอายุงานในระดับมากกวา่ 4 ปี 

จ) ข้าราชการประเภทผู้อ านวยการท้องถิ่น  ระดับกลาง  จะสามารถเปลี่ยนสายงานไปเป็นรองปลัด ระดับกลางได้  

ตอ้งมีอายุงานในระดับมากกวา่ 6 ปี 

225. โทษทางวินัยของพนักงานจ้าง มีก่ีสถาน 

ก) 1 สถาน      ข) 2 สถาน      

ค) 3 สถาน      ง) 4 สถาน     

จ) 5 สถาน 

226. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของพนักงานจ้าง 

ก) ภาคทัณฑ ์     ข) ตัดคา่ตอบแทน   

ค) ลดค่าตอบแทน     ง) ไล่ออก   

จ) ปลดออก 

227. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวนิัยพนักงานจ้าง 

ก) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  สั่งลงโทษภาคทัณฑ์  หรือตัดค่าตอบแทนคร้ังหนึ่งไม่เกิน 5 % และเป็นเวลา

ไมเ่กินสามเดอืน  หรือลดค่าตอบแทนคร้ังหน่ึงไม่เกิน  4 % 

 ข) หัวหน้าฝ่ายไมม่อี านาจสั่งลงโทษพนักงานจ้าง 

ค) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  สั่งลงโทษภาคทัณฑ์  หรือตัดค่าตอบแทนคร้ังหนึ่งไมเ่กิน  5 % และเป็นเวลา

ไมเ่กินสองเดอืน 

ง) ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ  สั่งลงโทษภาคทัณฑ์หรือตัดค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไมเ่กิน  5 % และ

เป็นเวลาไมเ่กินหน่ึงเดอืน 

จ) หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้างานสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ 

228. การประเมนิพนักงานจ้างให้ประเมนิในปีงบประมาณนั้น ก่ีครั้ง และเมื่อใด 

ก)  1  ครัง้  ในวันท่ี  1  ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น 

ข) 1  ครัง้  ในวันท่ี  1  เมษายน  ของปีงบประมาณนั้น 

ค) 2 ครัง้  ในวันท่ี 1 มกราคม  และ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น 

ง) 2 ครัง้  ในวันท่ี 1 เมษายน  และ 30  กันยายน  ของปีงบประมาณนั้น  

จ) 2 ครัง้  ในวันท่ี 1 เมษายน  และ 1 ตุลาคม  ของปีงบประมาณนั้น 

229. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  กรณีพนักงานจ้างตามภารกิจปฏิบัติงานบกพร่อง ผู้บังคับบัญชา

เบื้องต้นประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีไม่ผ่าน  แต่สัญญาจ้างยังไม่สิ้นสุด   กรณีนี้ผู้บริหารสามารถ

ยกเลิกสัญญาจ้างบุคคลดังกล่าวได้หรือไม่ 

ก) ไมไ่ด้  เพราะไมม่รีะเบียบก าหนดไว้ 

ข) ไมไ่ด้  เพราะยังไมห่มดสัญญา 

ค) ได้  เพราะเป็นอ านาจของผู้บริหาร 

ง) ได้ หากยังมสีัญญาจ้างอยูแ่ล้วประสงค์จะเลิกจ้างพนักงานจะตอ้งมีผลการปฏิบัติงานสองครัง้ตดิตอ่กันต่ ากว่า

ระดับ   
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จ) ได้ หากยังมีสัญญาจ้างอยู่แลว้ประสงค์จะเลิกจ้างพนักงานจะต้องมีผลการปฏบัิตงิานสองครั้งตดิตอ่กันต่ ากว่า

ระดับ  โดยขอความเห็นชอบ ก.จังหวัด 

230. ใครด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล คนปัจจุบัน (2562) 

ก) นายขจร ศรีชวโนทัย    ข) นายจรินทร์ จักกะพาก 

ค) นายสันติธร ยิม้ละมัย    ง) นายทว ีเสริมภักดกีุล    

จ) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ 

231. คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ใครมีหน้าที่ด าเนินการจัดให้มีการคัดเลือกประธาน

กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล แล้วแต่กรณี เป็นผู้แทน

องค์การบรหิารส่วนต าบล 

ก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ข) อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 

ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ง) รองนายกรัฐมนตรีท่ีรับมอบหมาย 

จ) นายกรัฐมนตรี 

232. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนกี่คน ซึ่งใคร

แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบ

ราชการด้านบริหารและการจัดการหรือด้านกฎหมาย ซึ่งมผีลงานทางวิชาการ หรือมคีวามรู้เป็นที่ยอมรับ 

ก) 4 คน / ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ข) 5 คน / ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ค) 5 คน / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ง) 4 คน / คณะรัฐมนตรี 

จ) 5 คน / คณะรัฐมนตรี 

233. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับ

แตง่ตั้งเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 นั้น ใครต่อไปนี้ไม่ได้เป็นกรรมการดังกล่าว 

ก) นายนิรวัชช ์ปุณณกันต์ 

ข) นายไพฑูรย ์บุญวัฒน์ 

ค) นายพงศโ์พยม วาศภูติ 

ง) นายวสันต์ วรรณวโรทร 

จ) นายวัลลภ พริ้งพงษ์ 

234. ประธานกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น คนปัจจุบัน คือใคร 

ก) นายพงศโ์พยม วาศภูติ 

ข) นายจรินทร์ จักกะพาก  

ค) นายประยูร พรหมพันธ์ุป 

ง) นายกฤษฎา บุญราช 

จ) นายปริญญา นาคฉัตรีย์ 
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235. ต าแหน่งใดเป็นผู้รักษาการพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

ก) นายกรัฐมนตรี 

ข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ง) อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 

จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

236. ให้ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

ก) ท้องถิ่นจังหวัด 

ข) ข้าราชการสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนัน้ท่ีได้รับมอบหมาย 

ค) รองผู้วา่ราชการจังหวัดท่ีรับมอบหมาย 

ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จ) หัวหน้าส านักงานจังหวัด 

237. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการที่มาจากหัวหน้าส่วนราชการประจ า

จังหวัดจ านวนกี่คน จากส่วนราชการในจังหวัดนั้น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศก าหนดว่าเป็นส่วนราชการที่

เกี่ยวข้อง  

ก) 2 คน      ข)  ไมน่อ้ยกว่า 2 คน 

ค) 3 คน      ง) ไมน่อ้ยกว่า 3 คน 

จ) 4 คน 

238. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด   

ก) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 คน 

ข) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคัดเลอืกจ านวนสองคน 

ค) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 คน 

ง) ผู้แทนขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งคัดเลอืกกันเองจ านวนหนึ่งคน 

จ) ไมม่ขี้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

239. ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การ

เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ 

และการร้องทุกข์ เป็นอ านาจของคณะกรรมการข้อใด 

ก) คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ข) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

ค) คณะกรรมการพนักงานสว่นต าบล 

ง) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

จ) ข้อ ค. และข้อ ง. 

240. ต าแหน่งใด ไม่ได้เป็นคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย    ข) อ านวยการส านักงบประมาณ 
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ค) อธิบดีกรมบัญชกีลาง    ง) อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 

จ) เลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

241. คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจังหวัด มีจ านวนทั้งหมดกี่คน 

ก) 12 คน      ข) 17 คน 

ค) 18 คน      ง) 19 คน 

จ) 27 คน 

242. คณะกรรมการพนักงานเทศบาล กรรมการที่มาจากผู้แทนเทศบาลมจี านวนกี่คน 

ก) 2 คน      ข) 3 คน 

ค) 4 คน      ง) 6 คน 

จ) 9 คน 

243. ให้ใครแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลคนหนึ่งในจังหวัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาล 

ก) ท้องถิ่นจังหวัด     ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย    ง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

จ) นายกรัฐมนตรี 

244. คณะกรรมการพนักงานเทศบาล กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานเทศบาลและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมี

วาระอยู่ในต าแหน่งคราวละเท่าใด 

ก) 2 ปี       ข) 2 ปีและอาจได้รับคัดเลอืกอีกได้ 

ค) 4 ป ี      ง) 4 ปีและอาจได้รับคัดเลอืกอีกได้ 

จ) 4 ปี วาระเดียว 

245. องค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่ในเขตจังหวัดหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลร่วมกันคณะ

หนึ่ง ท าหน้าที่บริหารงานบุคคลส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น ใครเป็น

ประธานคณะกรรมการดังกล่าว 

ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรอืรองผู้วา่ราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมาย 

ค) ปลัดจังหวัด     ง) ท้องถิ่นจังหวัด 

จ) หัวหน้าส านักงานจังหวัด 

246. เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลของพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก

รูปแบบให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นและประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมและ

สามารถรองรับการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นได้ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่นเรียกโดยย่อว่า  

ก) กสท.      ข) กถ. 

ค) ก.ถ.      ง) ก.ส.ถ. 

จ) ค.บ.ถ. 

247. ประธานกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลาออกย่ืนหนังสือลาออกต่อใคร 
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ก) คณะรัฐมนตรี     ข) อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 

ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย    ง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

จ) นายกรัฐมนตรี 

248. ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

และลูกจ้าง ที่น ามาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใดนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แต่ละแห่งจะก าหนดสูงกว่าเท่าใด ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

ไม่ได้ 

ก) ร้อยละ 25      ข) ร้อยละ 30 

ค) ร้อยละ 35      ง)  ร้อยละ 40 

จ) ร้อยละ 45 

249. ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นขึ้นในหน่วยงานใด มีหน้าที่

รับผดิชอบงานในราชการของคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

ก) ส านักนายกรัฐมนตรี    ข) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ค) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย  ง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

จ) ส านักงานเลขานุการกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 

250. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่

ถูกต้อง 

ก) ก าหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอ านาจการปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ข) ส่งเสริมให้มกีารศึกษา วเิคราะห์ หรือวจิัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

ค) ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแก่องคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ง) ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่น 

จ) ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการข้าราชการตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่างๆ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และ

คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมี

ประสิทธิภาพ 

251. องค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่ในเขตจังหวัดหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลร่วมกันคณะ

หนึ่ง ท าหน้าที่บรหิารงานบุคคลส าหรับองค์การบรหิารส่วนต าบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น คณะกรรมการ

ดังกล่าวมีจ านวนกี่คน 

ก) 17 คน      ข) 18 คน 

ค) 19 คน      ง) 27 คน 

จ) 28 คน 

252. หนังสือราชการในข้อใด โดยปกตใิห้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 
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ก) ค าสั่ง     ข) ระเบียบ 

ค) ข้อบังคับ     ง) หนังสอืภายนอก 

จ) บันทึก 

253. การยมืหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยมืและผู้อนุญาตให้ยมืต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับใดขึ้นไป 

ก) อธิบด ี     ข) ปลัดกระทรวง 

ค) หัวหน้าแผนก    ง) หัวหนา้หน้าฝ่าย 

จ) หัวหน้ากอง 

254. ภายในกี่วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทินให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบในการเก็บหนังสือส ารวจหนังสือที่ครบอายุ

การเก็บในปีนั้น แล้วจัดท าบัญชีหนังสือขอท าลาย 

ก)  15 วัน     ข) 30 วัน 

ค) 45 วัน     ง) 60 วัน 

จ) 90 วัน 

255. การประทับตราก าหนดเก็บหนังสือค าว่า “เก็บถึง พ.ศ.....” ใช้หมกึสีอะไร  

ก) สีเขียว     ข) สีแดง 

ค) สีด า     ง) สีน้ าเงิน 

จ) สีอะไรก็ได้ 

256. การประทับตราก าหนดเก็บหนังสือค าว่า “ห้ามท าลาย” ใช้หมกึสีอะไร  

ก) สีเขียว     ข) สีแดง 

ค) สีด า     ง) สีน้ าเงิน 

จ) สีอะไรกไ็ด ้

257. วธิีการเก็บหนังสือมดีงัตอ่ไปนี้ ข้อใดกลา่วไม่ถูกต้อง  

ก) การเก็บไว้เพื่อใชค้้นควา้ต่อไป   ข) การเก็บระหว่างปฏบัิต ิ   

ค) การเก็บเมื่อปฏบัิตเิสร็จแล้ว   ง) การเก็บไว้เพื่อใชใ้นการตรวจสอบ 

จ) ไมม่ขี้อใดกล่าวไมถู่กต้อง 

258. วธิีการเก็บหนังสือแบ่งออกได้เป็น กี่ลักษณะ  

ก) 2 ลักษณะ     ข) 3 ลักษณะ 

ค) 4 ลักษณะ     ง) 5 ลักษณะ 

จ) 6 ลักษณะ 

259. การจ่าหนา้ซองหนังสือ ได้ก าหนดการจ่าหนา้ซองไว้ โดยแบ่งซองเปน็กี่ส่วน  

ก) 5 ส่วน     ข)  6 ส่วน 

ค) 7 ส่วน     ง) 8 ส่วน 

จ) 9 ส่วน 

260. รายละเอียดของบัตรตรวจค้นมดีังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  

ก) เลขทะเบียนสง่ หมายเหต ุ   ข) รายการ ปฏิบัต ิ

ค) ท่ี ลงวันท่ี     ง) เร่ือง รหัส เลขทะเบียน 
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จ) ไมม่ขี้อใดกล่าวไมถู่กต้อง 

261.การท าส าเนาในข้อใด ต้องมีผู้รับรองส าเนาวา่ “ส าเนาถูกต้อง”  

ก) การท าส าเนาโดยถา่ยจากต้นฉบับด้วยเครื่องถา่ยภาพ  ข) การท าส าเนาโดยลอกจากตน้ฉบับ 

ค) การท าส าเนาโดยคัดจากต้นฉบับ    ง) ข้อ ก. และข้อ ค. 

จ) ถูกทุกข้อ 

262. แบบตราครุฑในระเบียบงานสารบรรณขนาดเล็ก มคีวามสูงเทา่ใด 

ก) 1 ซม.       ข) 1.5 ซม. 

ค) 2 ซม.       ง) 3 ซม. 

จ) 3.5 ซม. 

263. ผู้ใดมีอ านาจตคีวามและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร

บรรณ   

ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย     ข) คณะรัฐมนตรี 

ค) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี     ง) นายกรัฐมนตรี 

จ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

264. หนังสือประชาสัมพันธ์มกีี่ชนิด  

ก) 2 ชนดิ       ข) 3 ชนดิ 

ค) 4 ชนดิ       ง) 5 ชนดิ 

จ) 6 ชนดิ 

265. หนังสือรับรองที่เป็นเรื่องส าคัญที่ออกให้แก่บุคคล ให้ตดิรูปถ่ายขนาดตามข้อใด  

ก)  2 x 3 เซนติเมตร      ข) 2 x 3 นิ้ว 

ค) 4 x 6 นิ้ว       ง) 4 x 6 เซนติเมตร 

จ) 3 x 5 เซนติเมตร 

266.การเก็บหนังสือแบ่งได้เป็นกี่ประเภท 

ก) 2 ประเภท       ข) 3 ประเภท 

ค) 4 ประเภท       ง)  5 ประเภท 

จ) 6 ประเภท 

267. หนังสือประชาสัมพันธ์ ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก) ข้อบังคับ       ข) ค าสั่ง 

ค) ประกาศ       ง) ระเบียบ 

จ) ถูกทุกข้อ 

268. หนงัสือภาษาต่างประเทศใช้กระดาษแบบใด  

ก) กระดาษตามประเพณีนิยม     ข) กระดาษตราครุฑ 

ค) กระดาษบันทึกข้อความ     ง) กระดาษ A 4 

จ) ระเบียบมไิด้ก าหนด 

269. ข้อใดกลา่วไม่ถูกต้องเกีย่วกับหนังสือที่เจ้าหนา้ที่ท าขึน้หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
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ก) หนังสือรับรอง      ข) บันทึก 

ค) รายงานการประชุม      ง)  หนังสือลับ 

จ) โฉนด 

270. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ มีก่ีชนิด 

ก) 2 ชนดิ       ข) 3 ชนดิ 

ค) 4 ชนดิ       ง) 5 ชนดิ 

จ) 6 ชนดิ 

271. หนังสือประชาสัมพันธ์มกีี่ชนิด 

ก) 2 ชนดิ 

ข) 3 ชนดิ 

ค) 4 ชนดิ 

ง) 5 ชนิด 

จ) 6 ชนดิ 

272. ข้อใด ไม่ใช้หนังสือประทับตรา 

ก) การขอรายละเอยีดเพิ่มเตมิ 

ข) การแจ้งผลงานใหผู้้เกี่ยวข้องทราบ 

ค) การเตอืนเร่ืองท่ีคา้ง 

ง) ตอบรับทราบเกี่ยวกับการเงินท่ีส าคัญ 

จ) ไมม่ขี้อใดกลา่วไมถ่กูต้อง 

273. ข้อใดเปน็หนงัสือประชาสัมพันธ์ 

ก) แถลงการณ์ ขา่ว หนังสอืภายนอก 

ข) ข่าว ประกาศ แถลงการณ ์

ค) แถลงการณ ์ขา่ว ค าสั่ง 

ง) ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ 

จ) แถลงการณ์ ขา่ว หนังสอืประทบัตรา 

274. หนงัสือตดิต่อราชการทีเ่ป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑ ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก) หนังสือประทับตรา 

ข) หนังสือภายนอก 

ค) หนังสือภายใน 

ง) หนังสือสั่งการ 

จ) หนังสือท่ีท าขึ้นเป็นหลักฐานในราชการ 

275. หนังสือติดต่อสว่นราชการภายในกระทรวงมหาดไทย ข้อใดกลา่วถูกต้อง 

ก) หนังสือประทับตรา 

ข) หนังสือภายนอก 

ค) หนังสือภายใน 
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ง) หนังสือสั่งการ 

จ) หนังสือท่ีท าขึ้นเป็นหลักฐานในราชการ 

276. หนังสือตดิต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวดัเดียวกัน 

ก) หนังสือประทับตรา 

ข) หนังสือภายใน 

ค) หนังสือสั่งการ 

ง) หนังสือภายนอก 

จ) หนังสือท่ีท าขึ้นเป็นหลักฐานในราชการ 

277. หนังสือที่ส่วนราชการมถีึงบุคคลภายนอก เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม ในกรณีไม่เกี่ยวกับเรื่องการเงิน 

ก) หนังสือประทับตรา 

ข) หนังสือภายใน 

ค) หนังสือสั่งการ 

ง) หนังสือภายนอก 

จ) หนังสือท่ีท าขึ้นเป็นหลักฐานในราชการ 

278. หนังสือภายนอก ข้อใดเรียงล าดับถูกต้อง 

ก) เร่ือง – อา้งถึง – สิ่งท่ีสง่มาด้วย – วัน เดอืน ปี – ค าขึ้นตน้ 

ข) วัน เดอืน ปี – เร่ือง – ค าขึ้นตน้ – สิ่งท่ีสง่มาด้วย - อา้งถงึ  

ค) วัน เดอืน ปี – ค าขึ้นตน้ – สิ่งท่ีสง่มาด้วย – อา้งถึง - เร่ือง  

ง) วัน เดอืน ปี – เร่ือง – ค าขึ้นตน้ – อา้งถึง – สิ่งท่ีสง่มาด้วย 

จ) วัน เดอืน ปี – อา้งถึง – ค าขึ้นตน้ – เร่ือง – สิ่งท่ีสง่มาด้วย 

279. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “ประกาศ” 

ก) บรรดาข้อความท่ีทางราชการสั่งการให้ปฏบัิตโิดยชอบด้วยกฎหมาย 

ข) บรรดาข้อความท่ีทางราชการแถลงเพื่อท าความเขา้ใจในกิจการของทางราชการ 

ค) บรรดาข้อความท่ีทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ 

ง) บรรดาข้อความท่ีทางราชการประกาศเพื่อท าความเขา้ใจในกิจการของทางราชการ หรอืเหตุการณ์ 

หรือกรณใีด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยท่ัวกัน ใชก้ระดาษตราครุฑ 

จ) บรรดาข้อความท่ีทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัต ิใชก้ระดาษตราครุฑ 

280. หนังสือประชาสัมพันธ์ประเภท “ข่าว” ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก) บรรดาข้อความท่ีทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ 

ข) บรรดาข้อความท่ีทางราชการแถลงเพื่อท าความเขา้ใจในกิจการของทางราชการ 

ค) บรรดาข้อความท่ีทางราชการสั่งการให้ปฏบัิตโิดยชอบด้วยกฎหมาย 

ง) บรรดาข้อความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ 

จ) บรรดาข้อความท่ีทางราชการเผยแพร่เพื่อท าความเขา้ใจในกจิการของทางราชการ หรอืเหตุการณ์หรือกรณี

ใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยท่ัวกัน ใชก้ระดาษตราครุฑ 

281. “แถลงการณ์” ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
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ก) บรรดาข้อความท่ีทางราชการสั่งการให้ปฏบัิตโิดยชอบด้วยกฎหมาย 

ข) บรรดาข้อความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ 

ค) บรรดาข้อความท่ีทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ 

ง) บรรดาข้อความท่ีทางราชการแถลงเพื่อท าความเขา้ใจในกิจการของทางราชการ 

จ) บรรดาข้อความท่ีทางราชการแถลงเพื่อท าความเขา้ใจในกิจการของทางราชการ หรอืเหตุการณ์ 

หรือกรณใีด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยท่ัวกัน ใชก้ระดาษตราครุฑ 

282. การประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ ข้อใดอยู่บรรทัด

ล่างสุด ของตราประทับดังกล่าว 

ก) วันท่ี ให้ลงวันท่ี  เดอืน  ปี  ที่รับหนังสือ 

ข) เลขรับ  ให้ลงเลขท่ีรับตามล าดับทะเบียนหนังสอืรับ 

ค) ชื่อ – สกุล ต าแหน่งผู้รับหนังสือ 

ง) ต าแหนง่หัวหน้าสว่นราชการท่ีรับหนังสือ 

จ) เวลา  ให้ลงเวลาท่ีรับหนังสือ 

283. หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง

อย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จ าเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ คอืหนังสือใดต่อนี้ 

ก) หนังสือภายนอก 

ข) หนังสืออื่น 

ค) บันทึก 

ง) หนังสือรับรอง 

จ) รายงานการประชุม 

284. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่สิ่งที่ต้องบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 

ก) มตขิองท่ีประชุม 

ข) ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 

ค) ความคิดเห็นของผู้มาประชุม 

ง) ข้อเท็จจริงของการประชุม 

จ) ข้อ ข. และข้อ ค. 

285. ค าขึ้นต้น ค าลงท้าย ส าหรับบุคคลธรรมดา ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก) กราบเรียน – ขอแสดงความนับถือ 

ข) เรียน – ขอแสดงความนับถือ 

ค) เรียน – ขอแสดงความนับถืออย่างย่ิง 

ง) ถึง – ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

จ) เรียน – ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

286. ค าขึ้นต้น ค าลงท้าย ส าหรับนายกรัฐมนตร ีข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก) กราบเรียน – ขอแสดงความนับถือ 

ข) เรียน – ขอแสดงความนับถือ 
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ค) กราบเรียน – ขอแสดงความนับถืออย่างย่ิง 

ง) ถึง – ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

จ) กราบเรียน – ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

287. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับค าลงท้ายของค าสั่ง 

ก) ค าสั่ง.....(ชื่อสว่นราชการ) 

ข) ท้ังน้ี ตั้งแต่.................. 

ค) ประกาศ ณ วันท่ี ........................พ.ศ. ............. 

ง) มผีลตัง้แตว่ันท่ี..........................พ.ศ. ................. 

จ) สั่ง ณ วันท่ี .........................พ.ศ. ................. 

288. หนังสือ “ห้ามท าลาย” ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณฯ 

ก) สีด า 

ข) สีน้ าเงิน 

ค) สีเขียว 

ง) สีแดง 

จ) สีอะไรก็ได้ 

289. หนังสือเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี หรือ 5 ปี แล้วกรณีให้ท าความตก

ลงกับหน่วยงานใด 

ก) ส านักนายกรัฐมนตรี 

ข) นายกรัฐมนตรี 

ค) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

ง) กระทรวงมหาดไทย 

จ) กระทรวงการคลัง 

290. แบบรายงานการประชุม ข้อใดอยู่ล าดับท้ายตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณฯ 

ก) เลิกประชุม 

ข) ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี) 

ค) ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 

ง) เร่ิมประชุมเวลา 

จ) ผู้จดรายงานการประชุม 

291. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ใครเป็นผู้ลงนามประกาศ 

ก) พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 

ข) พลเอก ชาตชิาย ชุณหะวัณ 

ค) นายชวน หลกีภัย 

ง) พ.ต.ท. ทักษิณ ชนิวัตร 

จ) พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
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292. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 

3 พ.ศ. 2560 ในส่วนฉบับที่ 2 มผีลบังคับใช้เมื่อใด 

ก) 21 มถิุนายน 2548 

ข) 22 มถิุนายน 2548 

ค) 22 กันยายน 2548 

ง) 23 กันยายน 2548 

จ) 24 กันยายน 2548 

293. หนังสือราชการ คอืหนังสือที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) หนังสือท่ีหน่วยงานอ่ืนใด ซึ่งมิใชส่่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมมีาถึงสว่นราชการ 

ข) เอกสารท่ีทางราชการหรือเอกชนจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรอืขอ้บังคับ 

ค) ข้อมูลขา่วสารหรือหนังสือท่ีได้รับจากระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ 

ง) หนังสือท่ีมีไปมาระหวา่งส่วนราชการ 

จ) เอกสารท่ีทางราชการจัดท าขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 

294. หนังสือที่ได้ปฏบิัตงิานเสร็จสิน้แลว้ และเป็นคู่ส าเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี 

ก) 1 ปี 

ข) 2 ปี 

ค) 4 ปี 

ง) 5 ปี 

จ) 10 ปี 

295. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งไม่มีความส าคัญ และเป็นเรื่องที่เกดิขึ้น เป็นประจ าเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ

ให้เก็บไว้ตามข้อใด 

ก) 1 ปี 

ข) ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี 

ค) 5 ปี 

ง) ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี 

จ) ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี 

296. หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน หรือการก่อหนี้ผูกพันทางการเงินที่ไม่เป็นหลักฐาน

แห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน เมื่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้วไม่มี

ปัญหา และไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ประกอบการตรวจสอบหรือเพื่อการใดๆอกี ให้เก็บไว้ตามข้อใด 

ก) 1 ปี 

ข) ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี 

ค) 5 ปี 

ง) ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี 

จ) ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี 
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297. หนังสือเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องเก็บไว้ถึงสิบปีหรือห้าปีแล้วแต่กรณี ให้ท าความ

ตกลงกับหน่วยงานใด ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 

ก) ส านักนายกรัฐมนตรี 

ข) กรมบัญชกีลาง 

ค) ส านักงานตรวจเงินแผ่นดนิ 

ง) กระทรวงการคลัง 

จ) กระทรวงมหาดไทย 

298. ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่อายุครบก าหนด นับจากวันที่ได้จัดท าขึ้นที่เก็บที่ ณ ส่วน

ราชการ พร้อมทั้งบัญชีส่งมอบหนังสือ ให้หน่วยงานตามกฎหมาย ภายในวันที่เท่าของปีถัดไป 

ก) 31 ธันวาคม 

ข) 30 กันยายน 

ค) 31 มกราคม  

ง) 31 สิงหาคม  

จ) 1 ตุลาคม 

299. การเก็บหนังสือ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) การเก็บเมื่อปฏบัิตเิสร็จแล้ว 

ข) การเก็บระหว่างปฏบัิติ 

ค) การเก็บไว้เพื่อใชใ้นการตรวจสอบ 

ง) การเก็บเพื่อรอการท าลาย 

จ) ข้อ ก. และข้อ ง. 

300. สิ่งที่ต้องด าเนินการอันดับแรกในการส่งหนังสือออกไปภายนอก ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก) บรรจุซอง 

ข) ส่งหนังสอืโดยทางไปรษณีย์ 

ค) ตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ 

ง) ลงทะเบียนสง่หนังสือในทะเบียนหนังสอืสง่ 

จ) ข้อ ข. และข้อ ง. ข้อใดก่อนก็ได้ 

301. สิ่งที่ต้องท าเป็นล าดับแรกในการรับหนังสือเข้ามาจากภายนอก ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก) จัดแยกหนังสือท่ีลงทะเบียนรับแลว้สง่ให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

ข) ประทับตรารับท่ีมุมบนดา้นขวาของหนังสอื 

ค) ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสอืรับ 

ง) จัดล าดับความส าคัญและความเร่งดว่นของหนังสือ 

จ) ให้ผู้มอี านาจสั่งการตรวจสอบก่อน 

302. ข้อความที่ทางราชการ เห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ คอือะไร 

ก) แถลงการณ ์
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ข) ค าสั่ง 

ค) ข่าว 

ง) ประกาศ 

จ) ข้อบังคับ 

303. ข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อท าความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใดๆ 

ให้ทราบชัดเจนทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ คอือะไร 

ก) แถลงการณ ์

ข) ค าสั่ง 

ค) ข่าว 

ง) ประกาศ 

จ) ข้อบังคับ 

304. ส าเนาหนังสือที่มีค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ให้เจ้าหน้าที่ระดับใดมอี านาจลงชื่อรับรอง ข้อใดกล่าวไม่

ถูกต้อง 

ก) ระดับช านาญงาน 

ข) พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ค) เจ้าหนา้ที่ของรัฐอื่นท่ีเทียบเท่า  

ง) พนักงานราชการ 

จ) ระดับปฏบัิตกิาร 

305. หนังสือที่เจ้าของหนังสือเห็นว่า มสี่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องควรได้รับทราบด้วย ให้ท าเป็นหนังสือชนิด

ใด 

ก) หนังสือเวยีน 

ข) หนังสือประทับตรา 

ค) หนงัสอืภายใน 

ง) หนังสือประชาสัมพันธ์ 

จ) ค าสั่ง 

306. หนังสือราชการมกีี่ชนิด 

ก) 2 ชนดิ 

ข) 3 ชนดิ 

ค) 4 ชนดิ 

ง) 6 ชนดิ 

จ) 7 ชนดิ 

307. ชั้นความเร็วของหนังสือที่ต้องปฏิบัตใิห้เร็วกว่าปกติแบ่งออกกี่ประเภท 

ก) 1 ประเภท 

ข) 2 ประเภท 

ค) 3 ประเภท 
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ง) 4 ประเภท 

จ) 6 ประเภท 

308. อายุการเก็บหนังสือ โดยปกตใิห้เก็บไว้ตามข้อใด 

ก) 1 ปี 

ข) ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี 

ค) 5 ป ี

ง) 10 ป ี

จ) ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี 

309. หนังสือที่เจ้าของหนังสือเห็นว่ามีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรได้รับทราบด้วย โดยปกติให้ส่งส าเนาไปให้

ทราบ โดยท าเป็นหนังสือชนิดใด 

ก) หนังสือภายใน 

ข) หนังสือภายนอก 

ค) หนังสือประทับตรา 

ง) ค าสั่ง 

จ) แถลงการณ ์

310. หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่ส าเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ตามข้อใด 

ก) 1 ปี 

ข) ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี 

ค) 5 ปี  

ง) ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี 

จ) ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี 

311. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความส าคัญ และเป็นเรื่องที่เกดิขึ้นเป็นประจ าเมื่อด าเนนิการแลว้

เสร็จให้เก็บไว้ตามข้อใด 

ก) 1 ปี 

ข) ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี 

ค) 5 ปี  

ง) ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี 

จ) ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี 

312. บรรดาข้อความที่ทางราชการประกอบหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ คือข้อใด 

ก) แถลงการณ ์

ข) ค าสั่ง 

ค) ข่าว 

ง) ประกาศ 

จ) ข้อบังคับ 

313. หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไป คอืหนังสือชนิดใด 
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ก) หนังสือภายนอก 

ข) หนังสือภายใน 

ค) หนังสือประทับตรา 

ง) หนังสือประชาสัมพันธ์ 

จ) หนังสือสั่งการ 

314. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก ซึ่งเป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง 

ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกันโดยใช้กระดาษบันทึกข้อความ คือหนังสือชนิดใด 

ก) หนังสือท่ีเจ้าหนา้ที่ท าขึ้น หรอืรับไวเ้ป็นหลักฐานในราชการ 

ข) หนังสือภายใน 

ค) หนังสือประทับตรา 

ง) หนังสือประชาสัมพันธ์ 

จ) หนังสือสั่งการ 

315. ผู้ใดเป็นผู้ลงชื่อย่อก ากับตราในหนังสือประทับตรา 

ก) หัวหน้าสว่นราชการระดับกอง หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหนา้ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป 

ข) หัวหน้าสว่นราชการระดับส านัก 

ค) หัวหน้าสว่นราชการระดับแผนก 

ง) หัวหน้าสว่นราชการระดับฝ่าย 

จ) หัวหน้าสว่นราชการระดับกอง 

316. หนังสือเกี่ยวกับการเงินซึ่งเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี หรือ 5 ปี แล้วแต่กรณี ต้องท า

ความตกลงกับหน่วยงานใด 

ก) กระทรวงมหาดไทย 

ข) ส านักนายกรัฐมนตรี 

ค) ส านักงานตรวจเงินแผ่นดนิ 

ง) กระทรวงการคลัง 

จ) กรมบัญชกีลาง 

317. หนังสือเกี่ยวกับการเงินซึ่งเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี หรือ 5 ปี แล้วแต่กรณี ต้องท า

ความตกลงกับหน่วยงานใด 

ก) กระทรวงมหาดไทย 

ข) ส านักนายกรัฐมนตรี 

ค) ส านักงานตรวจเงินแผ่นดนิ 

ง) กระทรวงการคลัง 

จ) กรมบัญชกีลาง 

318. การยมืหนังสือระหว่างส่วนราชการผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยมืต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใด 

ก) หัวหน้าสว่นราชการระดับกรมขึ้นไป 

ข) หัวหน้าสว่นราชการระดับส านักขึน้ไป 
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ค) หัวหน้าสว่นราชการระดับฝ่ายขึน้ไป 

ง) หัวหน้าสว่นราชการระดับกองขึน้ไป 

จ) หัวหน้าสว่นราชการระดับกองขึน้ไป หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

319. เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบในการเก็บหนังสือต้องส ารวจหนังสือที่ครบก าหนดอายุครบเก็บในปีนั้นภายในกี่วัน 

หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน 

ก) 30 วัน 

ข) 45 วัน 

ค) 60 วัน 

ง) 90 วัน 

จ) 120 วัน 

320. ระเบียบว่าด้วยการรักษาชั้นความลับของราชการได้ก าหนดให้มชีั้นความลับมีก่ีประเภท 

ก) 1 ประเภท 

ข) 2 ประเภท 

ค) 3 ประเภท 

ง) 4 ประเภท 

จ) 5 ประเภท 

321. การรับส่งข้อมูลข่าวสาร หรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธกีารทางอเิล็กทรอนิกส์เรียกว่าอะไร 

ก) สารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ 

ข) ระบบอเิล็กทรอนิกส์ 

ค) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ง) ระบบสารบรรณอนิเทอร์เน็ต 

จ) ระบบสารบรรณสารสนเทศ 

322. การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และ

ให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ

ประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น เรียกว่าอะไร 

ก) อเิล็กทรอนิกส์ 

ข) ระบบอเิล็กทรอนิกส์ 

ค) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ง) ระบบสารบรรณอนิเทอร์เน็ต 

จ) ระบบสารบรรณสารสนเทศ 

323. ต าแหน่งใด เป็นผูด้ ารงต าแหน่งประธาน ก.พ.ร.  

ก) เลขาธกิาร ก.พ. 

ข) เลขาธกิาร ก.พ.ร. 

ค) รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

ง) นายกรัฐมนตรี 
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จ) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

324. ต าแหน่งใด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในอ าเภอ 

ก) ท้องถิ่นอ าเภอ 

ข) นายอ าเภอ 

ค) หัวหน้าสว่นประจ าอ าเภอ 

ง) ปลัดจังหวัด 

จ) รองผู้วา่ราชการจังหวัดท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวดั 

325. การตั้ง การยุบ เปลี่ยนแปลง เขตอ าเภอให้ออกเป็นกฎหมายตามข้อใด 

ก) กฎกระทรวง 

ข) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ค) พระราชกฤษฎกีา 

ง) พระราชบัญญัติ 

จ) พระราชก าหนด 

326. ต าแหน่งใด ไม่เป็นคณะกรมการจังหวดั 

ก) ปลัดจังหวัด 

ข) หัวหน้าส านักงานจังหวัด 

ค) รองผู้วา่ราชการจังหวัด 

ง) อัยการ 

จ) นายอ าเภอ 

327. อ านาจหน้าที่ของผูว้่าราชการจังหวดั ข้อใดกลา่วไม่ถกูต้อง 

ก) เสนองบประมาณต่อกระทรวง แลว้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 

ข) ประสานงานกับทหาร – ตุลาการ – อัยการ – มหาวทิยาลัย –  สตง. – คร ู

ค) ก ากับดูแล ขา้ราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ 

ง) บริหารราชการตามค าแนะน าและชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวง 

จ) ไมม่ขี้อใดกลา่วไมถ่กูต้อง 

328. ต าแหน่งใด เปน็ผู้บังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดในกระทรวง  

ก) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 

ข) ปลัดกระทรวง 

ค) อธิบดี 

ง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

จ) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

329. เว็บไซต์กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิน่ ชื่อว่าอะไร 

ก)  http://www.thailocaladmin.go.th 

ข)  http://www.bla.go.th 

ค)  http://www.dla.go.th 
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ง)  http://www.thailocaladmeet.go.th 

จ)  http://www.dopa .go.th 

330.สี่เหลี่ยมเศรษฐกจิ คอืประเทศใดบา้ง  

ก) ไทย ลาว พม่า กัมพูชา 

ข) ไทย กัมพูชา มาเลเซีย ลาว 

ค) ไทย ลาว พม่า จีน 

ง) ไทย ลาว พม่า กัมพูชา 

จ) ไทย มาเลเซีย กัมพูชา จีน 

331. หลักส าคัญของธรรมาภบิาล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  

ก) หลักคุณธรรม 

ข) หลักการมสี่วนร่วม 

ค) หลักการมโีปร่งใส 

ง) หลักความคุ้มคา่ 

จ) หลักความพงึพอใจ 

332. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขถึงฉบับที่เท่าไหร่  

ก) ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2552 

ข) ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 

ค) ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2562 

ง) ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2562 

จ) ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 

333. การพิมพ์ชื่อสว่นราชการเจ้าของเรื่องที่ออกหนังสือให้พิมพ์ไวส้่วนใดของหนังสือราชการ  

ก) ริมกระดาษด้านบนขวา 

ข) ริมกระดาษด้านบนซ้าย 

ค) ริมกระดาษด้านล่างซ้าย 

ง) ริมกระดาษด้านล่างขวา 

จ) กลางหน้ากระดาษดา้นล่างสุด 

334. หลักการของทฤษฎีใหม่ มทีั้งหมดจ านวนกี่ขั้น 

ก) 2 ขั้น   

ข) 3 ขั้น 

ค) 4 ขั้น 

ง) 5 ขั้น 

335. พื้นที่ส่วนที่ 2 ในทฤษฎีใหม่ขั้นต้น  ให้ประชาชนปลูกข้าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด 

ก) ไวจ้ าหนา่ยในชุมชน 

ข) เพื่อใชบ้ริโภคในครอบครัว 

ค) แลกเปลี่ยนกับสินค้าชนิดอ่ืน 
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ง) เพื่อสง่ไปยังต่างประเทศเพื่อจ าหนา่ย 

336. ทฤษฎีใหม่ในขั้นที่ 2 เป็นการสร้างเข้มแข็งให้แก่ระดับใด 

ก) ระดับครอบครัว 

ข) สร้างความเข้มแข็งให้กับญาตพิี่น้อง 

ค) ระดับสังคมหรือชุมชน 

ง) ระดับบุคคล 

337. ทฤษฎีใหม่และการด าเนินชวีิตตามหลักเศรษฐกจิพอเพียงมุ่งแก้ไขปัญหาในด้านใดในสังคมเป็นส าคัญ 

ก) ปัญหาความแตกแยกของประชาชน 

ข) ปัญหาความขัดแยง้ทางสังคม 

ค) ความยากจน 

ง) ปัญหาความแตกแยกของประชาชน 

338. เนื้อที่การท าเกษตรตามแผนแนวทฤษฎีใหม่จะต้องมเีนื้อที่ประมาณกี่ไร่ 

ก) ประมาณ      11 ไร่                       

ข) ประมาณ      20 ไร่ 

ค) ประมาณ      30 ไร่ 

ง) ประมาณ      10 ไร่  

339. ทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชด าริ ด าเนินชวีิตอย่างไร 

ก) ด าเนนิชีวิตชวีติตามปกติ                    

ข) ด าเนนิชีวิตท่ีพอเพยีง 

ค) ด าเนนิชีวิตเรียบง่าย 

ง) ถูกทุกข้อ 

340. แนวทฤษฎีใหม่ให้ความส าคัญกับการจัดการทรัพยากรใดมากที่สุด                      

ก) มนุษย ์        

ข) ทรัพยากรน้ า           

ค) ทรัพยากรดนิ                    

ง) ทรัพยากรไม้                             

341.  การสร้างความสมดุลของแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียงเน้นให้เกิดกับสิ่งใดมากที่สุด          

ก) ความสมดุลระหว่างมนุษยก์ับสิ่งแวดลอ้ม 

ข) ความสมดุลของความเจรญิทางเทคโนโลยกีับภูมปัิญญาไทย 

ค) ความสมดุลระหว่างสนิค้าตา่งประเทศกับสินค้าไทย 

ง) ความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมกับสินค้าไทย 

342.  หลักการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียงข้อใดไม่ใช่ 

ก) การพึ่งตนเองทางด้านสังคม 

ข) การพึ่งพาตนเองทางด้านการเมอืงการปกครอง 

ค) การพึ่งตนเองทางด้านจิตใจ 
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ง)  การพึ่งตนเองทางด้านเศรษฐกิจ 

343.  แนวทางเศรษฐกจิพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชน ด าเนินชวีิตในลักษณะใด  

ก) ด าเนนิชีวิตแบบเครง่ครัด 

ข) ด าเนนิชีวิตแบบชว่ยเหลอืตัวเอง 

ค) ด าเนนิชีวิตทางสายกลางบนความพอดี 

ง) ด าเนนิชีวิตแบบสะดวกสบาย 

344. ความพอเพียงทางเทคโนโลยตีามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงความหมายคอื             

ก) การใช้เทคโนโลยแีบบผสมผสาน 

ข) การใช้ภูมปัิญญาทอ้งถิ่นเพื่อการผลิต 

ค) การใช้เทคโนโลยแีบบผสมผสาน 

ง) การใช้เทคโนโลยขีั้นสูง 

345.  คุณธรรมด้านใดที่มีความส าคัญกับหลักเศรษฐกจิพอเพียงมากที่สุด 

ก) มคีวามละอายต่อบาป 

ข) เป็นคนมีศีลธรรม 

ค) มคีวามซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพยีร 

ง) เป็นผู้มคีวามโอบออ้มอารี 

346.  ความพอเพียงด้านสังคมตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงสิ่งใด 

ก) คนในสังคมมคีวามเป็นอยูท่ี่ดี 

ข) สังคมเข้มแข็ง 

ค) คนในสังคมมคีวามเป็นอยูท่ี่ดี 

ง) คนในสังคมไมต่อ้งความช่วยเหลอืจากใคร 

347. โมเดลประเทศไทย 4.0 เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงข้อใดมากที่สุด 

ก) พัฒนาเกษตรกรรม 

ข) ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี  

ค) พึ่งพาตนเอง พึ่งพากัน รวมกลุ่มอยา่งมีพลัง 

ง) เข้าใจเข้าถึงพัฒนา 

348. การก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ที่มีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยนื ต้องมกีารพัฒนาที่สมดุลกี่มติิ 

ก) 3 มติ ิ

ข) 4 มติ ิ

ค) 5 มติ ิ

ง) 6 มติ ิ

349. การผนึกก าลังทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “พลังประชารัฐ” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด 

ก) ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี 
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ข) รู้จักเติม รูจ้ักพอ รูจ้ักปัน 

ค) พัฒนาเกษตรกรรม 

ง) เข้าใจเข้าใจถึงพัฒนา 

350.  “Value – Based Economy” เกี่ยวข้องกับโมเดลใดมากที่สุด 

ก) ประเทศไทย 1.0  

ข) ประเทศไทย 2.0  

ค) ประเทศไทย 3.0 

ง) ประเทศไทย 4.0 

351. ทุนตามข้อใดที่เป็นหัวใจในการขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0  

ก) ทุนมนุษย ์

ข) ทุนเศรษฐกิจ 

ค) ทุนสังคม 

ง) ทุนสิ่งแวดลอ้ม 

352. “เศรษฐกจิที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เกี่ยวกับโมเดลมากที่สุด 

ก) ประเทศไทย 1.0 

ข) ประเทศไทย 2.0 

ค) ประเทศไทย 3.0  

ง) ประเทศไทย 4.0 

353. ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปัจจุบัน 

ก) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างท่ัวถึง เพื่อให้

ประชาชนมคีุณภาพชีวิตท่ีดภีายในปี 2565 

ข) มุง่สร้างท้องถิ่นไทยให้เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อยา่งมั่นคงตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

ค) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีภายใต้

หลักธรรมาภบิาล เพื่อประโยชนป์ระเทศชาติ 

ง) เป็นองค์กรหลักในสง่เสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างย่ังยนื 

จ) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีภายใต้

หลักธรรมาภบิาล เพื่อประโยชนข์องประชาชน 

354. ปัจจุบันหน่วยงานใดท าหน้าที่ รัฐสภา 

ก) คสช. 

ข) ครม. 

ค) สนช. 

ง) สปท. 

จ) ปปช. 
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355.การปฏิบัตริาชการที่มีเปา้หมายเพื่อเกิดความผาสุกและความอยูด่ีของประชาชนความสงบปลอดภัยของ

สังคมส่วนรวมคือเปา้หมายใด 

ก)  มกีารประเมินผลการปฏบัิตริาชการอยา่งสม่ าเสมอ 

ข) มกีารปรับปรุงภารกิจของสว่นราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 

ค) เกิดประโยชนส์ุขของประชาชน 

ง) ไมม่ขีั้นตอนการปฏบัิตงิานเกินความจ าเป็น 

จ) มปีระสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

356.เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ส านักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานใด ร่วมกัน

จัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรี  

ก) กรมบัญชกีลาง 

ข) กระทรวงมหาดไทย 

ค) กระทรวงการคลัง 

ง) ส านักงบประมาณ 

จ) ส านักนายกรัฐมนตรี 

357.เมื่อคณะรัฐมนตรไีด้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วให้หน่วยงานตามกฎหมายร่วมกันจัดท าแผนการบรหิาร

ราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในกี่วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรแีถลงนโยบายต่อรัฐสภา  

ก) 15 วัน 

ข) 30 วัน 

ค) 45 วัน 

ง) 60 วัน 

จ) 90 วัน 

358. ข้อใดไม่ได้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

ก) องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 

ข) สุขาภบิาล 

ค) สภาต าบล 

ง) เมอืงพัทยา 

จ) องคก์ารบริหารส่วนต าบล  

359. ในกรณีที่ส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมีทบวงอยู่ในสังกัดและปริมาณและคุณภาพของราชการใน

ทบวงยังไม่สมควรจัดตั้งส านักงานปลัดทบวงจะให้หน่วยงานใด ท าหน้าที่ส านักงานปลัดทบวงด้วยก็ได้  

ก) กรม 

ข) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

ค) ส านักงานปลัดกระทรวง 

ง) กระทรวงมหาดไทย 

จ) ถูกทุกข้อ 
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360. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สังกัดหน่วยงานใด 

ก) กระทรวงมหาดไทย 

ข) กระทรวงพาณชิย์ 

ค) กระทรวงการคลัง 

ง) กระทรวงอุตสาหกรรม 

จ) ส านักนายกรัฐมนตรี 

361. ข้อใดไม่ใช่เทศบาลนคร 

ก) เทศบาลนครแมส่อด 

ข) เทศบาลนครออ้มนอ้ย 

ค) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 

ง) เทศบาลนครวารินช าราบ 

จ) เทศบาลนครเกาะสมุย 

362. ผู้มีสิทธิสมัครเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีอายุตามข้อใด  

ก) ไมต่่ ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลอืกตัง้ 

ข) ไมต่่ ากว่า 35 ปีในเลอืกตัง้ 

ค) ไม่ต่ ากว่า 35 ปีบริบูรณ์ในวันเลอืกตัง้ 

ง) ไม่ต่ ากว่า 30 ปใีนวันเลอืกตัง้ 

จ) ไมต่่ ากว่า 35 ปีในวันสมัครรับเลอืกตัง้ 

363. ใครมสีิทธิสมัครนายกเทศมนตรี 

ก) นายคงอยูจ่บการศึกษามัธยมตน้ 

ข) นายชวนมีสัญชาติโดยการแปลงสัญชาติมาแล้ว 5 ปี 

ค) นายอริสมันอายุ 40 ปีในวันเลอืกตัง้ 

ง) นายขวัญไพรเป็นเจ้าของหุน้ในกิจการหนังสือพมิพ์ 

จ) นายอทิธิพร เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

364. นายกเมืองพทัยาลาออก ต้องยื่นหนังสือลาออกต่อใคร 

ก) ท้องถิ่นจังหวัด 

ข) ผู้วา่ราชการจังหวัด 

ค) ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 

ง) อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 

จ) ประธานกรรมการการเลอืกตัง้ 

365.คณะกรรมการปฎิรูป คณะกรรมการปฏิรูปด้านต่างๆ ตามพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ 

พ.ศ. 2560 มทีั้งหมดเท่าใด  

ก) 11 คณะ 

ข) 10 คณะ 

ค) 9 คณะ 
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ง) 8 คณะ 

จ) 7 คณะ 

366. ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: 

RCEP) คือแผนความตกลงเกี่ยวกับเขตการค้าเสรี ระหว่าง 10 ชาติสมาชิกอาเซียน และ 6 ชาติคู่เจรจา มี

ประเทศใดบ้าง   

ก) จีน ญี่ปุ่น เกาหลใีต ้อินเดีย ออสเตรเลีย และอังกฤษ 

ข) จีน ญี่ปุ่น เกาหลใีต ้อินเดีย สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ 

ค) จีน ญี่ปุ่น เกาหลใีต ้อินเดีย ออสเตรเลีย และแคนาดา 

ง) นวิซีแลนด์ เกาหลีใต้ อินเดีย จีน ญี่ปุน่ และออสเตรเลีย 

จ) นวิซีแลนด์ เกาหลใีต ้อินเดีย จนี ญี่ปุ่น และเม็กซโิก  

367. ใครเปน็ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล               

(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ก) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

ข) พลเอก ประวิตร วงษส์ุวรรณ 

ค) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ 

ง) นายอทิธิพร บุญประคอง 

จ) พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

368. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตราใด ก าหนให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ

พัฒนาพัฒนาประเทศอย่างยั่งยนื 

ก) มาตรา 297 

ข) มาตรา 83 

ค) มาตรา 86 

ง) มาตรา 65 

จ) มาตรา 67 

369. ยุทธศาสตร์ชาติ เริ่มตามข้อใด ที่เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

ก) พ.ศ. 2560 - 2579 

ข) พ.ศ. 2561 - 2580 

ค) พ.ศ. 2560 – 2580 

ง) พ.ศ. 2561  - 2579 

จ) พ.ศ. 2559 - 2580 

370. การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าการพัฒนา

เศรษฐกจิ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วยกี่ยุทธศาสตร์ 

ก) 4 ยุทธศาสตร์ 

ข) 5 ยุทธศาสตร์ 
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ค) 6 ยุทธศาสตร์ 

ง) 7 ยุทธศาสตร์ 

จ) 11 ยุทธศาสตร์ 

371. ยุทธศาสตร์ชาต ิข้อใดเป็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ก) ยุทธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข) ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

ค) ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ง) ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขัน 

จ) ยุทธศาสตร์ชาติดา้นความมั่นคง 

372. วิสัยทัศน์ประเทศไทย คือข้อใด 

ก) ประเทศไทยพัฒนาแล้ว ดว้ยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

ข) ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ดว้ยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

ค) ประเทศไทยมคีวามมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ดว้ยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

ง) ประเทศไทยมคีวามมั่นคง ยั่งยืน มั่งคั่ง เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

จ) ประเทศไทยมคีวาม ยั่งยืน มั่งคั่ง มั่นคง เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

373. สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลจ านวนเขตละกี่คน 

ก) 2 คน 

ข) 1 คน 

ค) 3 คน 

ง) 4 คน 

จ) 6 คน 

374. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน ให้ด าเนินการตามข้อใด 

ก) หนังสือ 

ข) หนังสือประกาศให้ประชาชนทราบ 

ค) ลายลักษณ์อักษร 

ง) ค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ 

จ) ลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนทราบ 
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375. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุด ให้ใครสอบสวนให้แล้วเสร็จ

ตามกฎหมาย (มาตรา 64) 

 ก) นายอ าเภอ     ข) ทอ้งถิ่นจังหวัด 

ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด    ง) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

จ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

376. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 

2562 โดยฉบับที่ 7 บังคับใช้เมื่อใด 

ก) 16 เมษายน 2562    ข) 17 เมษายน 2562 

ค) 18 เมษายน 2562    ง) 19 เมษายน 2562 

จ) 20 เมษายน 2562 

377. ในกรณีทีน่ายกองค์การบริหารส่วนต าบลด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปกีใ็ห้ถอืว่าเปน็หนึ่งวาระ และ

เมื่อไดด้ ารงต าแหนง่สองวาระตดิต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกพ้นระยะเวลาตามข้อใด  

ก) 1 วาระ    ข) 2 ปี 

ค) 4 ปี     ง) 1 วาระ นับแตน่ายกอบต. คนเดิมพน้จากต าแหน่ง 

จ) 4 ปี นับแตว่ันพ้นจากต าแหนง่ 

378. ในกรณีที่องค์การบรหิารส่วนต าบลใดม ี1 เขตเลือกต้ัง ให้สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วย

สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลกี่คน (มาตรา 45/1) 

ก) 3 คน     ข) 6 คน 

ค) เขตเลอืกตัง้ละ 2 คน   ง) เขตเลอืกตัง้ละ 3 คน 

จ) เขตเลอืกตัง้ละ 4 คน 

379. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ในส่วนของฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ที่

แก้ไขเพิ่มใหม่ ได้เพิ่มอ านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบลในเรื่องใด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง (มาตรา 67) 

ก) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

ข) การดูแลการจราจร  

ค) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ง) การจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางท่ีเสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอ

ภาคทางการศกึษา 

จ) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน 

380. ในกรณีที่องค์การบรหิารส่วนต าบลใดม ี2 เขตเลือกต้ัง ให้สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วย

สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบเขตละกี่คน (มาตรา 45/1) 

ก) 3 คน      ข) 6 คน 

ค) เขตเลอืกตัง้ละ 1 คน    ง) เขตเลอืกตัง้ละ 2 คน 

จ) เขตเลอืกตัง้ละ 4 คน  

381. ในการเลือกตั้งถ้าหมู่บ้านใดมรีาษฎรไม่ถึงกี่คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกัน (มาตรา 

45) 
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ก) 15 คน     ข) 20 คน 

ค) 25 คน     ง) 30 คน 

จ) 35 คน 

382. ในกรณีที่องค์การบรหิารส่วนต าบลใดม ี4 เขตเลือกต้ัง ให้สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วย

สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลเท่าใด (มาตรา 45/1) 

ก) เขตเลอืกตัง้ละ 1 คน   ข) เขตเลอืกตัง้ละ 2 คน 

ค) เขตเลอืกตัง้ละ 3 คน    ง) เขตเลอืกตัง้ละ 4 คน 

จ) เขตเลอืกตัง้ละ 6 คน 

383. บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามข้อใดกล่าวถูกต้อง (มาตรา 58/1) 

ก) ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าปริญญาตรี  ข) มีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปีนับถึงวันเลอืกตัง้ 

ค) มอีายุไมต่่ ากว่า 30 ปีนับถึงวันเลอืกตัง้  ค) มอีายุไมต่่ ากว่า 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเลอืกตัง้ 

ง) แปลงสัญชาตไิทยมาแล้วไมนอ้ยกว่า 5 ปี 

384. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับวาระการด ารงต าแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา 

58/2) 

ก) 4 ปีนับแตว่ันเลอืกตัง้   ข) 4 ปีนับแตว่ันสมัครรับเลอืกตัง้ 

ค) 4 ปีนับแตว่ันคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประกาศรับรองผลการเลอืกตัง้ 

ง) 4 ปีนับแตว่ันเลอืกตัง้ แต่จะด ารงต าแหนง่ตดิตอ่กันเกิน 2 วาระไมไ่ด้ 

จ) 4 ปีนับแตว่ันสมัครรับเลอืกตัง้ แต่จะด ารงต าแหนง่ตดิตอ่กันเกิน 2 วาระไมไ่ด้ 

385. อายุของสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลมกี าหนดคราวละกี่ปี (มาตรา 45) 

ก) 4 ปี      ข) 4 ปนีับแตว่ันสมัครรับเลอืกตัง้ 

ค) 4 ปี ไมเ่กิน 2 วาระ    ง) 4 ปนีับแตว่ันเลอืกตัง้ 

จ) 4 ปีนับแตว่ันคณะกรรมการประกาศรับรองผลการเลอืกตัง้ 

386. องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึง 6 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น

ประกอบด้วยสมาชกิจ านวนกี่คน (มาตรา 45/1) 

ก) หมูบ้่านละ 1 คน    ข) หมู่บ้านละ 2 คน 

ค) 6 คน     ง) 12 คน  

จ) ไมเ่กิน 12 คน 

387. ให้นายอ าเภอด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยพลัน เมื่อ

ปรากฏว่าตามข้อกรณีต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง (มาตรา 90/1) 

ก) ปฏบัิตกิารไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าท่ี 

ข) จงใจทอดท้ิงหรือละเลยไม่ปฏบัิตกิารตามอ านาจหน้าท่ี 

ค) ฝ่าฝืนค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีสั่งการตามมาตรา 90 

ง) ประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย 

จ) ไมม่ขี้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
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388. ในกรณีที่องค์การบรหิารส่วนต าบลใดม ี3 เขตเลือกต้ัง ให้สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วย

สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลเขตละกี่คน (มาตรา 45/1) 

ก) 1 คน  

ข) 3 คน 

ค) เขตเลอืกตัง้ละ 2 คน  

ง) เขตเลอืกตัง้ละ 3 คน 

ง) เขตเลอืกตัง้ละ 6 คน 

 

**************************************************** 

เฉลยอยู่ด้านล่าง 

ขอให้โชคดีในการสอบครับ 

ดูข้อมูลแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้เว็บไซต์ 

http://valrom.igetweb.com 

เฟซบุ๊ก 

https://www.facebook.com/groups/1539791162903094 
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เฉลยแนวข้อสอบ 

 

1 ค  26 ง  51 ข  76 ง  101 ง  126 ค  151 ง 

2 จ  27 ก  52 จ  77 จ  102 ค  127 ค  152 ค 

3 ง  28 ค  53 ข  78 ข  103 ข  128 ข  153 ค 

4 ค  29 ค  54 จ  79 ค  104 ค  129 ค  154 ค 

5 ง  30 ค  55 ง  80 ข  105 ค  130 ง  155 ข 

6 ค  31 จ  56 จ  81 ง  106 ง  131 ง  156 จ 

7 จ  32 ข  57 ค  82 ค  107 ค  132 ก  157 ค 

8 จ  33 ก  58 ค  83 ค  108 ค  133 ข  158 ง 

9 ค  34 ค  59 ค  84 ค  109 ง  134 ง  159 จ 

10 ค  35 จ  60 ข  85 ง  110 ค  135 ข  160 ข 

11 จ  36 ง  61 จ  86 ง  111 ค  136 ก  161 ง 

12 จ  37 ค  62 ง  87 ข  112 ก  137 ข  162 ข 

13 ง  38 ง  63 ง  88 ข  113 ค  138 ข  163 ค 

14 ก  39 จ  64 จ  89 ข  114 ข  139 ง  164 ง 

15 ง  40 ก  65 ข  90 ข  115 ค  140 จ  165 จ 

16 จ  41 จ  66 ง  91 ง  116 ค  141 ค  166 จ 

17 ง  42 ง  67 ง  92 ง  117 ข  142 จ  167 ค 

18 ค  43 ค  68 จ  93 ก  118 จ  143 ข  168 ง 

19 จ  44 ค  69 ข  94 ข  119 ข  144 ค  169 ค 

20 ข  45 ข  70 ข  95 ง  120 ค  145 ง  170 ง 

21 จ  46 ข  71 จ  96 ข  121 ง  146 ข  171 ข 

22 ง  47 ค  72 ข  97 ง  122 ข  147 ก  172 ค 

23 ง  48 ง  73 จ  98 ง  123 ค  148 จ  173 ค 

24 จ  49 ค  74 ข  99 ง  124 จ  149 ค  174 จ 

25 จ  50 ข  75 ง  100 ง  125 ค  150 ค  175 ก 

 

  

808



 

 

รวบรวมโดยประพันธ์ เวารัมย์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เว็บไซต์  http://valrom.igetweb.com 

  

เฉลยแผ่นที่ 2 

176 จ  201 ค  226 จ  251 ง  276 ข  301 ง  326 จ 

177 ค  202 ก  227 ข  252 จ  277 ก  302 ค  327 ค 

178 จ  203 ค  228 จ  253 จ  278 ง  303 ก  328 ง 

179 ค  204 ง  229 จ  254 ง  279 จ  304 ข  329 ค 

180 ง  205 จ  230 ค  255 ง  280 ง  305 ข  330 ค 

181 ง  206 ค  231 ค  256 ข  281 จ  306 ง  331 จ 

182 ค  207 ง  232 จ  257 ก  282 จ  307 ค  332 จ 

183 ง  208 ข  233 ข  258 ข  283 ง  308 จ  333 ค 

184 ค  209 ง  234 ก  259 จ  284 ง  309 ค  334 ข 

185 ค  210 ค  235 ข  260 ก  285 ข  310 ง  335 ข 

186 จ  211 ก  236 ง  261 จ  286 ค  311 ข  336 ค 

187 ค  212 ก  237 ค  262 ข  287 จ  312 ง  337 ค 

188 ค  213 ข  238 ข  263 ค  288 ง  313 ค  338 ง 

189 ค  214 ค  239 ค  264 ข  289 จ  314 ข  339 ข 

190 ค  215 ง  240 จ  265 ง  290 จ  315 ก  340 ค 

191 ง  216 ง  241 ค  266 ข  291 จ  316 ง  341 ข 

192 ค  217 ข  242 ง  267 ค  292 จ  317 ง  342 ข 

193 ง  218 ข  243 ข  268 ข  293 ข  318 จ  343 ค 

194 ง  219 ค  244 ง  269 ง  294 ง  319 ค  344 ค 

195 จ  220 ง  245 ข  270 ค  295 ง  320 ค  345 ค 

196 ข  221 ง  246 ค  271 ข  296 ง  321 ค  346 ค 

197 ง  222 ค  247 ง  272 ง  297 ง  322 ก  347 ค 

198 ง  223 ก  248 ง  273 ข  298 ค  323 จ  348 ข 

199 ง  224 ข  249 ค  274 ข  299 ง  324 ข  349 ข 

200 จ  225 ง  250 ง  275 ค  300 ค  325 ค  350 ง 
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เฉลยแผ่นที่ 3 

351 ก  376 ข                

352 ง  377 จ                

353 ก  378 ข                

354 ค  379 ก                

355 ค  380 ก                

356 ง  381 ค                

357 จ  382 ก                

358 ค  383 ข                

359 ข  384 ง                

360 จ  385 ง                

361 ง  386 ค                

362 ข  387 ค                

363 ค  388 ค                

364 ค                   

365 ก                   

366 ง                   

367 จ                   

368 ง                   

369 ข                   

370 ค                   

371 จ                   

372 ค                   

373 ข                   

374 ง                   

375 ก                   
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