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หนา 1 ของ 5

ขอสอบครูดอทคอม ชุดที่ 77
1. บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวากี่ป ที่รัฐจะตองจัดใหอ
ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย
ก. 6 ป
ข. 9 ป
ค. 12 ป
ง. 16 ป
2. บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมอยางไร
ก. โดยสงบ
ข. โดยปราศจากอาวุธ
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไมขัดตอระบบการเมือง
3. บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพและรวมกันเปนอะไรอีก
ก. สหพันธ
ข. สหกรณ กลุมเกษตรกร
ค. องคการเอกชน หรือหมูคณะอื่น
ง. ถูกทุกขอ
4. บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนที่อยูกันดั้งเดิมยอมมีสิทธิอยางไร
ก. สิทธิอนุรักษหรือฟนฟุจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น
ข. สิทธิอนุรักษ หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ
ค. มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ง. ถูกทุกขอ
5. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสมาชิกของพรรคการเมือง กรรรมการบริหารของพรรคกา
หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจํานวนที่กําหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
ซึ่งเห็นวามติหรือขอบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกอยูนั้นจะขัดตอสถาน
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดแยงกับหลักการพื้น
แหงการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุกมีสิทธิรองขอใหศาล
ก. ศาลรัฐธรรมนูญ
ข. ศาลแพง
ค. ศาลอาญา
ง. ศาลชั้นตน
6. สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครองขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิ เช
เปนไปตามอะไร
ก. กฎหมายบัญญัติ
ข. เจาของทรัพยสิน
ค. คําสั่งเจาพนักงานของรัฐ
ง. ถูกทุกขอ
7. การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฏหม
เฉพาะในดานใด
ก. การอันเปนสาธารณูปโภค การอันจําเปนในการปองกันประเทศ
ข. การไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติการผังเมือ
ค. การสงเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดลอม การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ด
สาธารณะอยางอื่นและตองชดใชคาทดแทนที่เปนธรรมภายในเวลาอันสมควร
ง. ถูกทุกขอ
8. บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันอยางไร
ก. อยางเสรี
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ข. อยางเปนธรรม
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไมมีขอใดถูก
9. การเกณฑแรงงานจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพ
เพื่อประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอํานาจต
บัญญัติแหงกฎหมายซึ่งใหกระทําไดในเวลาใด
ก. เวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงคราม หรือการรบ
ข. เวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไมมีขอใดถูก
10. บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณะสุขที่ไดมาตรฐาน และผูยากไรมี
การรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐอยางไร
ก. เสียคาใชจายกึ่งหนึ่งของปกติ
ข. ไมเสียคาใชจาย
ค. เสียคาใชจายเพียงหนึ่งในสามของปกติ
ง. เสียคาใชจายเพียงยี่สิบหาเปอรเซ็นต
11. เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐ หากถูกระทําอยาง
ก. จากการใชความรุนแรง
ข. การปฏิบัติอันไมเปนธรรม
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไมมีขอถูก
12. บุคคลซึ่งอายุเกินกี่ปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพมีสิทธิไดรับความชวย
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ก. 60 ป
ข. 65 ป
ค. 70 ป
ง. 75 ป
13. บุคคลอยางไรที่มีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ และความชวยเหลืออื
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ก. บุคคลซึ่งพิการ
ข. บุคคลซึ่งทุพพลภาพ
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไมมีขอใดถูก
14. การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแว
จะกระทํามิได เวนแตจะตองดําเนินการอยางไรกอน
ก. ศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
ข. ใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม และผูแทนสถาบันอุดมศึกษ
ที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม ใหความเห็นประกอบกอน
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไมมีขอใดถูก
14. สิทธิของบุคคลซึ่งเปนผูบริโภคยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติกฎห
บัญญัติตองใหมีองคการอิสระซึ่งประกอบดวยตัวแทนผูบริโภคทําหนาที่ใหความเห็นในเรื่องอ
ก. การตรวจกฎหมาย กฎ และขอบังคับ
ข. การใหความเห็นในการกําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อคุมครองผูบริโภค
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไมมีขอใดถูก
15. บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชกา
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น มีขอยกเวนอยางไร
ก. การเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ
ข. กระทบตอความปลอดภัยของประชาชน
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ค. กระทบตอสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น
ง. ถูกทุกขอ
16. บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผล จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นกอนอนุญาติหรือการดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมใดที่อ
มีผลกระทบตออะไรบาง
ก. คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต
ข. สวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตน หรือชุมชนทองถิ่น
ค. สิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาช
ง. ถูกทุกขอ
17. บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐ ในการปฏิบัติรา
ทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน หรือไม
ก. มีสิทธิ
ข. ไมมีสิทธิ
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไมมีขอใดถูก
18. บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอยางไ
ก. ไมกําหนดเวลา
ข. ภายในเวลาอันควร
ค. ขึ้นอยูกับเจาหนาที่ของรัฐ
ง. ถูกทุกขอ
19. สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น
ที่เปนนิติบุคคลใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําของ ขาราชการพนักงา
หนวยงานนั้นจะไดรับความคุมครองหรือไม
ก. ไดรับความคุมครอง
ข. ไมไดรับความคุมครอง
ค. ขึ้นอยูกับสถานภาพของบุคคลนั้น
ง. ไมมีขอใดถูก
20. บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไต
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองป
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ มิได ในกรณีที่บุคคลหรือ
พรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูรูเห็นการกระทําการดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่อ
ใหหนวยงานใดตรวจสอบขอเท็จจริง และยื่นคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกก
การกระทําดังกลาวแตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําดังกลาว
ก. ศาล
ข. อัยการสูงสุด
ค. ตํารวจ
ง. ราชทัณฑ
21 . บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่อื่นของรัฐ พนักงานสวนทองถิ่นและพนัก
ลูกจางขององคการของรัฐยอมมีสิทธิแลเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับบุคคลทั่วไปเวน
ในกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะในสิ่
ก. การเมือง
ข. สมรรถภาพ
ค. วินัย หรือจรรยาบรรณ
ง. ถูกทุกขอ
22. บุคคลยอมมีสิทธิตอตานโดยวิธีการอยางใดซึ่งการกระทําใด ๆ ที่เปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งอํ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
ก. โดยสันติล
ข. โดยรุนแรง
ค. โดยใชอาวุธ
ง. ถูกทุกขอ
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23. บุคคลชาวไทยมีหนาที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญอยางไร
ก. รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเ
ข. มีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย และไปใชสิทธิเลือกตั้ง
ค. ปองกันประเทศ รับราชการ เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรมพิทักษปกปอง
และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ง. ถูกทุกขอ
24. บุคคลซึ่งไมไปเลือกตั้งโดยแจงเหตุอันสมควรที่ทําใหไมอาจเลือกตั้งไดยอมเสียสิทธิ
ตามที่กฏหมายบัญญัติหรือไม
ก. เสียสิทธิ
ข. ไมเสียสิทธิ
ค. เปนสิทธิเฉพาะตัวจึงไมเสียสิทธิ
ง. ถูกทุกขอ
25. ในกรณีที่บุคคลผูเปนขาราชาการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น และเจาหนาที่อื่นของรัฐ มีหนาที่ดําเนินการใหเป
กฎหมายหากบุคคลดังกลาวไมวางตัวเปนกลางทางการเมือง บุคคลผูมีสวนไดเสียยอมมีสิทธิอ
ก. รองตอศาลใหลงโทษ
ข. ขอใหบุคคลดังกลาว หรือผูบังคับบัญชาของบุคคลดังกลาวชี้แจงแสดงเหตุผลและขอใหดําเนินการ
ค. รองตอเจาพนักงานตํารวจ
ง. รองตอพนักงานอัยการ
26. รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริยและอะไรอีก
ก. เอกราช
ข. บูรณภาพแหงอาณาเขต
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไมมีขอใดถูก
27. รัฐมีนโยบายพื้นฐานอยางไรบาง
ก. จัดใหมีกําลังทหารไว เพื่อพิทักษรักษาเอกราชความมั่งคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย ผลประโ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและเพื่อการพัฒนาประเทศ
ข. ใหความอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น สงเสริมความเขาใจอันดี และความสมา
ระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา
ค. สงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองสิทธิและเสรีภาพขอ
จัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพและอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางรว
จัดสรรงบประมาณใหพอเพียงกับการบริหารงานโดยอิสระของคณะกรรมการการเลือกตั้งผูตรวจการ
สภาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง คณะกรรมการปองกันและป
ทุจริตแหงชาติ และคณะกรรมการการตรวจเงินแผนดิน
ง. ถูกทุกขอ
28. นอกจากนโยบายพื้นฐานของรัฐตามที่กลาวในขอ 46 แลวรัฐยังมีนโยบายพื้นฐานอื่นอีกอ
ก. รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางกา
การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดั
ข. รัฐตองจัดใหมีแผนพัฒนาการเมืองจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงท
ขาราชการเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
ค. รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถิ่นไดเองอยางทั่วถึง และเทา
ง. ถูกทุกขอ
29. ขอใดถือไดวาเปนแนวนโยบายแหงรัฐ
ก. รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวนบํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพ
และความหลากหลายทางชีวิภาพอยางสมดุลคุมครอง
ข. รัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สงเสริมความเสมอภาคของหญิงชาย เสริมสรางและพัฒ
แผนของครอบครัวและความแข็งของชุมชนสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
ค. รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดส
ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม
ง. ถูกทุกขอ
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วิธีเดาขอสอบ

30. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีกี่มาตรา
ก. 129 มาตรา
ข. 306 มาตรา
ค. 315 มาตรา
ง. 336 มาตรา
กลับหนาแรก
หนาขอสอบ
หนาเฉลย

หนา 5 ของ 5

ทําขอสอบ
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