หลักการออกขอสอบบรรจุ

หนา 1 ของ 5

ขอสอบครูดอทคอม ชุดที่ 78
1. ขอใดในขอดังตอไปนี้ถือไดวาเปนแนวนโยบายแหงรัฐ
ก. จัดระบบการถือครองที่ดิน และการใชที่ดินอยางเหมาะสม จัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
ข. สงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทําคุมครองแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง
จัดระบบแรงงานสัมพันธ การประกันสังคม รวมทั้งคาตอบแทนแรงงานใหเปนธรรม
ค. สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตามกํากับดูแลใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม คุมค
ปองกัน
การผูกขาด ยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกับความ
เศรษฐกิจ
และตองไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั
รักษาผลประโยชนสวนรวมหรือการจัดใหมีการสาธารณูปโภค
ง. ถูกทุกขอ
2. ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตา 211 คณะรัฐมนตรีจะเขาบริหารราชการแผนดิน
ตอรัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใด เพื่อบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบาย
แหงรัฐตามที่บัญญัติไว และตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการรวมทั้งปญหาและอุปสร
รัฐสภาปละกี่ครั้ง
ก. 1 ครั้ง
ข. 2 ครั้ง
ค. 3 ครั้ง
ง. 4 ครั้ง
3. เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ ใหรัฐจัดใหมีสภาที่ปรึกษา
สังคมแหงชาติขึ้น สภาฯ ดังกลาวมีหนาที่อยางไร
ก. ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม
ข. ใหความเห็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไมมีขอใดถูก
4. รัฐสภาประกอบดวยสภาอะไรบาง
ก. สภาผูแทนราษฎร
ข. วุฒิสภา
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไมมีขอใดถูก
5. ผูใดเปนประธานรัฐสภา
ก. ประธานสภาผูแทนราษฎร
ข. ประธานวุฒิสภา
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไมขอใดถูก
6. รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะตามขึ้นเปนกฎหมายได
คําแนะนําและยินยอมขององคกรใด
ก. สภาผูแทนราษฎร
ข. วุฒิสภา
ค. รัฐสภา
ง. ถูกทุกขอ
7. รางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญติประกอบรัฐธรรมนูญที่ไดรับความเห็นชอบขอ
ใหนายรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายในกําหนดเวลากี่วัน นับแตวันที่ไดรับราง
บัญญัต
หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นจากสภา เมื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมา
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และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหบังคังใชเปนกฎหมายได
ก. 20 วัน
ข. 30 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน
8. รางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดพระมหากษัตริยไมทรง
และพระราชทานคืนมายังรัฐสภาหรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมาก รัฐสภามีม
เดิมดวยคะแนนเสียง ไมนอยกวาเทาใดของจํานวน ไมนอยกวาเทาใดของจํานวนสมาชิกทั้งห
ของทั้งสองสภาแลวใหนายกรัฐมนตรี นํารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
นั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภิไธย
คืน
มาภายในสามสิบวัน ใหนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายไดเสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยไดทรงล
ปรมาภิไธยแลว
ก. หนึ่งในสอง
ข. สองในสาม
ค. สามในสี่
ง. สี่ในหา
9. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมา
มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อรองตอประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกกวาสมาชิกภาพของ
คนหนึ่งแหงสภาสิ้นสุดลงตามมาตรา 118 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) หรือ (12) หรือ
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10) แลวแตกรณีและใหประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองสง
ไปยังที่ใด เพื่อวินิจฉัยวา สมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้นสิ้นสุดลงหรือไม
ก. ศาลแพง
ข. ศาลอาญา
ค. ศาลรัฐธรรมนูญ
ง. ศาลคดีเด็กและเยาวชน
10. การออกจากตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาที่ตองคืนเงินประจ
ประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่ผูนั้นไดรับมาเนื่องจากการดํารงตําแหนงดังกลาวตองคืนในกรณ
ก. ออกจากตําแหนงเพราะเหตุที่ผูนั้นไดรับเลือกตั้งมาโดยไมชอบดวย กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
สมาชิก
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ข. ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไมขอใดถูก
11. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวนกี่คน
ก. 360 คน
ข. 400 คน
ค. 500 คน
ง. 555 คน
12. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อตามมาตร 99 มีจํานวนก
ก. 100 คน
ข. 150 คน
ค. 200 คน
ง. 250 คน
13. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งตามมาตร 102 มีจา
ํ
ก. 300 คน
ข. 400 คน
ค. 500 คน
ง. 600 คน
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14. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสีย
เลือก
บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองจัดทําขึ้นโดยใหเลือกบัญชีรายชื่อใดบัญชีรา
บัญช
เดียวและใหถือเขตใดเปนเขตเลือกตั้ง
ก. เขตเทศบาล
ข. เขตอําเภอ
ค. เขตจังหวัด
ง. เขตประเทศ
15. รายชื่อของบุคคลในบัญชีราชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งจะเปนอยางไร
ก. ประกอบดวยรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคตาง ๆ อยางเปนธรรม
ข. ไมซ้ํากับรายชื่อในบัญชีที่พรรคการเมืองอื่นจัดทําขึ้น และไมซ้ํากับรายชื่อของผูสมัครรับเลือกตั้งแบ
เขตเลือกตั้งตามมาตร 102
ค. จัดทํารายชื่อเรียงตามลําดับหมายเลข
ง. ถูกทุกขอ
16. บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละเทาใดของจํานวนคะแน
ทั้งประเทศใหถือวาไมมีผูใดในบัญชีนั้นไดรับเลือกตั้ง และมิใหนําคะแนนเสียงดังกลาวมารวม
สัดสวนจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ก. รอยละหา
ข. รอยละสิบ
ค. รอยละสิบหา
ง. รอยละยี่สิบ
17. ในกรณีที่มีเหตุใด ๆ ทําใหในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎรมีสมาชิกซึ่งไดรับเลือกตัง
้
จากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมีจํานวนไมถึงหนึ่งรอยคน ใหสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
รายชื่อประกอบดวยสมาชิกเทาไร
ก. เทาที่มีสมาชิกอยู
ข. เลือกผูอยูลําดับรองมาแทนที่ใหครบรอยคน
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไมมีขอใดถูก
18. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งใหผูมีสิ
เสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้งไดเขตละกี่คน
ก. 1 คน
ข. 2 คน
ค. 3 คน
ง. 4 คน
19. การคํานวณเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน ใหคํานวณจากจํานวนราษฎรเทาไรต
การทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ยดวยจํานวนสมาชิกสภาผ
สี่รอยคน
ก. 150,000 คน
ข. จํานวนราษฎรทั่วประเทศ
ค. จํานวนราษฎรสี่ภาค
ง. ถูกทุกขอ
20. จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่แตละจังหวัดจะพึงมิใหนําจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึง
่
ไดจาก จํานวนราษฎรทั่วประเทศ/400 มาเฉลี่ยจํานวนราษฎรในจังหวัดนั้นจังหวัดใดมี
ราษฎรไมถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน ใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน
จังหวัดนั้นไดหนึ่งคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคนให
มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดนั้นไดเพิ่มอีกหนึ่งคน ทุกจํานวนราษฎรที่ถึงเกณฑจํานวน
ตอสมาชิกหนึ่งคน เมื่อไดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละจังหวัดแลวถาจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ยังไมครบสี่รอยคน จังหวัดใดมีเศษเหลือจากการคํานวณมากที่สุด
ใหจังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และใหเพิ่มสมาชิกสภา
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ผูแทนราษฎรตามวิธีการดังกลาวแกจังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการคํานวณในลําดับรองลงมา
ตามลําดับจนครบจํานวนกี่คน
ก. 300 คน
ข. 350 คน
ค. 400 คน
ง. 450 คน
21. จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกินหนึ่งคนใหถือเขตจังหวัดเปนเข
และจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเกินหนึ่งคน ใหแบงเขตจังหวัดออกเป
มีจํานวน เทาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พึงมี โดยจัดใหแตละเขตเลือกตั้งมีจํานวนสมา
ผูแทนราษฎรกี่คน
ก. 1 คน
ข. 2 คน
ค. 3 คน
ง. 4 คน
22. ในการเลือกตั้งทั่วไปใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผูสมั
ที่พรรคการเมืองจัดทําขึ้นกี่บัญชี และมีสิทธิออกเสียงคะแนนเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบง
ในเขตเลือกตั้งนั้นไดหนึ่งคน
ก. 1 บัญชี
ข. 2 บัญชี
ค. 3 บัญชี
ง. 4 บัญชี
23. ในการเลือกตั้งสมาชิกผูแทนราษฎรแทนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเ
เขตเลือกตั้งซึ่งวางลงตามมาตรา 119 (2) ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิ
คะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นหนึ่งคน
ใชวิธีออกเสียงลงคะแนนอยางไร
ก. ออกเสียงลงคะแนนโดยตรง
ข. ออกเสียงลงคะแนนโดยลับ
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไมมีขอใดถูก
24. ในแตละเขตเลือกตั้งใหดําเนินการกับคะแนนทุกหนวยเลือกตั้งรวมกัน และประกาศผลกา
อยางไร
ทั้งนี้ ณ สถานที่แหงใดแหงหนึ่งแตเพียงแหงเดียวในเขตเลือกตั้งนั้นตามที่คณะกรรมการเลือ
ก. นับคะแนนโดยลับ
ข. นับคะแนนโดยเปดเผย
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไมมีขอใดถูก
25. ผูมีสิทธิเลือกตั้ง จะตองมีคุณสมบัติอยางไรบาง
ก. มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยก
ข. มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณในวันที่ 1 มกราคม ของปที่มีการเลือกตั้ง
ค. มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง
ง. ถูกทุกขอ
26. ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยูนอกเขตเลือกตั้งตามมาตรา 103 ที่ตนมีชื่อยูในทะเบียนบานหรือมี
ทะเบียนบาน ในเขตเลือกตั้งเปนเวลานอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยูนอก
ราชอาณาจักรจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งไดหรือไม
ก. มีสิทธิ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาบัญญัติ
ข. ไมมีสิทธิเลือกตั้งในทุกกรณี
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไมขอใดถูก
27. บุคคลผูมีลักษณะใดในวันเลือกตั้ง เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง
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ก. วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
ข. เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
ค. ตองคุมขังอยูโดยกฎหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิท
ง. ถูกทุกขอ
28. บุคคลผูมีคุณสมบัติอยางไรเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ก. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
ข. สําเร็จการศึกษา ไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา เวาแตเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือส
ค. เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียว นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเว
ไมนอยกวาเกาสิบวัน
ง. ถูกทุกขอ
29. ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้คือ มีลั
ก. มีชื่อยูทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งหรือเคยเปนสมาชิกในจังหวัดนั้น เปนบุคคลซึ่งเกิด
ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
ข. เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งหรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบ

ในจังหวัดนั้น เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
ค. เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสองปกา
เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอย
ง. ถูกทุกขอ
30. พรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขาเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งใด จะสงไดกี่คนในเขตเลือกตั้งนั้น
ก. คนเดียว
ข. สองคน
ค. สามคน
ง. สี่คน
กลับหนาแรก
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