การสอบคัดเลือกบรรจุครู

หนา 1 ของ 5

ขอสอบครูดอทคอม ชุดที่ 79
1. บุคคลผูมีลักษณะใดเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ก. ติดยาเสพติดใหโทษ เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนคดี
ข. เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎตามมาตรา 106 (1) (2)
ตองคําพิพากษาใหจําคุก และถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
ค. เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไป โดยใหพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกตั้ง เวนแ
อันไดกระทําโดยประมาท เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรั
เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ง. ถูกทุกขอ
2. ขอใดในขอตอไปนี้เปนขอหามบุคคลมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนรา
ก. เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติ หรือมีท
ขึ้นผิดปกติ เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการการเมือง
ข. เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น เปนสมาชิกวุฒิสภาเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวย
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น เปนเจาหนาที่ของรัฐ
ค. เปนกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลการศา
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงต
ตามมาตรา 295 เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา 307 ใหถอดถอนออกจากตําแหนงและยังไมพนกํา
วันที่วุฒิสภามีมติจนถึงวันเลือกตั้ง
ง. ถูกทุกขอ
3. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองมีคุณสมบัติไมขัดตอขอใด
ก. ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐหรือ รัฐวิสาหกิจ หรือตําแหนงสมา
ทองถิ่นหรือพนักงานสวนทองถิ่น ทั้งนี้ นอกจากขาราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใชรัฐมนตรี
ข. ไมรับสัมปทานของรัฐ หนวยราชการหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ ห
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดทอนหรือเปนหุนสวน หรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรื
เขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว
ค. ไมรับเงินเดือนหรือประโยชนใด ๆ จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเปนพิเศษนอ
ราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการวางงานตามปกติ
ง. ถูกทุกขอ
4. สมาชิกผูแทนราษฎรจะใชสถานะหรือตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาไปกาว
การบรรจุแตงตั้ง ยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ ซึ่งมีตําแหนง
และมิใชขาราชการการเมือง พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชก
หรือใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนงไดหรือไม
ก. ได
ข. ไมได
ค. ไมแนชัด
ง. ไมแนใจ
5. ภายใตบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฏ
ตามกฏหมายใด
ก. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ข. กฎหมายแพงและพาณิชย
ค. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ง. กฎหมายปกครอง
6. เพื่อใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนไปดวยความสุจริตและเที่ยงธรรมใหรัฐสนั
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเรื่องอะไรบาง
ก. จัดที่ปดประกาศและที่ติดแผนปายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสาธารณสถานซึ่งเปนของรัฐ
ข. พิมพและจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งไปใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจัดหาสถานที่หาเสียงเลื
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ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้ง
ค. จัดสรรเวลาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนใหแกพรรคการเมือง กิจการอื่นที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
ง. ถูกทุกขอ
7. อายุของสภาผูแทนราษฎรมีกําหนดคราวละกี่ปนับแตวันเลือกตั้ง
ก. สองป
ข. สามป
ค. สี่ป
ง. หาป
8. เมื่ออายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงพระมหากษัตริยจะไดทราบตราพระราชกฤษฎีกาให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งภายในกี่วัน
อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้นตองกําหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอ
ก. 30 วัน
ข. 45 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน
9. การยุบสภาผูแทนราษฎรใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิก
เปนการเลือกตั้งทั่วไปภายในกําหนดเวลากี่วัน และวันเลือกตั้งนั้นตองกําหนดเปนวันเดียวกันทั
ก. 30 วัน
ข. 45 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน
10. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเริ่มตั้งแตเมื่อใด
ก. วันเลือกตั้ง
ข. วันถัดจากวันเลือกตั้ง
ค. วันสมัครรับเลือกตั้ง
ง. วันปดรับสมัครรับเลือกตั้ง
11. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อใด
ก. ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ตาย ลาออก
ข. ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 107 มีลักษณะตองหามตามมาตรา 109 (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (10
(14)
ค. กระทําการอันตองหามตามมาตราหรือมาตรา 111 ไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ง. ถูกทุกขอ
12. ขอใดเปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง
. ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก หรือพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกมีมติดวยคะแนนเสียง
ของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมือง และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพ
ใหพนจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองตนเปนสมาชิก
ข. ขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองที่สมา
ผูนั้นเปนสมาชิกและไมอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ ศาส
ในกรณีเชนนี้ใหสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดหกสิบวันนั้น วุฒิสภามีมติตามมา
ออกจากตําแหนง
ค. ขาดการประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาห
รับอนุญาตจากประธานสภาผูแทนราษฎร ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิด
หรือความผิดลหุโทษ
ง. ถูกทุกขอ
13. การที่พรรคการเมืองใดมีมติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนใดคนพนจากสมาชิกพรรคก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นจะตองอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในกี่วันนับแตวันที่พรรค
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 45 วัน
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ง. 60 วัน
14. เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอา
หรือเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎรใหดําเนินการอยางไร
ก. ในกรณีที่ตําแหนงที่วางเปนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองใดจัด
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางล
บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในลําดับถัดไปเลื่อนขึ้นมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทน
ข. ในกรณีที่ตําแหนงที่วางเปนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือ
ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นแทนภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวาง เวน
ราษฎรจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไมมีขอใดถูก
15. เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตวางลงเพราะเหตุ
ออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร จะตองใหมีการเลือกตั้
ราษฎร
ขึ้นแทนภายในกําหนดเวลากี่วัน
ก. 30 วัน
ข. 45 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน
16. ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเขาบริหารราชการแผนดินแลว พระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้งสม
ผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองในสภาผูแทนราษฎรที่สมาชิกในสังกัดของพรรคตนมิไดดํารงตําแ
แตไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรในขณะแ
ตําแหนงอะไรในสภาผูแทนราษฎร
ก. ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ข. ผูนําฝายคาน
ค. ผูตรวจการรัฐสภา
ง. ถูกทุกขอขึ้นอยูกับการแตงตั้ง
17. ผูใดเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แตงตั้งผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
ก. ประธานสภาผูแทนราษฎร
ข. ประธานวุฒิสภา
ค. ประธานรัฐสภา
ง. นายกรัฐมนตรี
18. วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งจํานวนกี่คน
ก. 100 คน
ข. 200 คน
ค. 300 คน
ง. 400 คน
19. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหใชเขตใดเปนเขตเลือกตั้ง
ก. เขตเทศบาล
ข. เขตอําเภอ
ค. เขตจังหวัด
ง. เขตประเทศ
20. ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งในเ
ไดกี่คน
ก. 1 คน
ข. 2 คน
ค. 3 คน
ง. 4 คน
21. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหใชวิธีการออกเสียงลงคะแนนอยางไร
ก. ออกเสียงลงคะแนนโดยตรง
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ข. ออกเสียงลงคะแนนโดยลับ
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ยังสรุปไมได
22. ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาตองมีคุณสมบัติอยางไร
ก. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
ข. มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
ค. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ง. ถูกทุกขอ
23. บุคคลผูมีลักษณะอยางไร เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิ
ก. เปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอื่นของพรรคการเมือง
ข. เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และพนจากการเปนสมาชิกสภ
ยังไมเกิน 1 ป นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
ค. เปนหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ในอายุของวุฒิสภาคราวกอนการสม
บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 109 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (
ง. ถูกทุกขอ
24. สมาชิกวุฒิสภาจะเปนรัฐมนตรีหรือขาราชการการเมืองอื่นมิได บุคคลผูเคยดํารงตําแหนง
สมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแลวยังไมเกินกี่ปเวนแตสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา 133 (1) จะ
ขาราชการการเมืองอื่นมิได
ก. 1 ป
ข. 2 ป
ค. 3 ป
ง. 4 ป
25. ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒสภาใ
กฎหมายใด
ก. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ข. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ค. กฎหมายเลือกตั้ง
ง. ถูกทุกขอ
26. เพื่อประโยชนในการแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาโดยเทาเทียมกัน ใหรฐ
ั
ดําเนินการอยางไร
ก. จัดใหมีการปดประกาศและติดแผนปายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและผูสมัครรับเลือกตั้ง
ข. พิมพและจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและผูสมัครรับเลือกตั้งไปใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ค. จัดหาสถานที่และจัดสรรเวลาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อแนะนํา
ผูสมัครรับเลือกตั้งกิจการอื่นที่คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศกําหนด
ง. ถูกทุกขอ
27. อายุของวุฒิสภามีกําหนดคราวละกี่ปนับแตวันเลือกตั้ง
ก. 4 ป
ข. 5 ป
ค. 6 ป
ง. 7 ป
28. เมื่อออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงพระมหากษัตริยจะไดทรงตราพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลื
ใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งภายในกี่วัน นับแตวันที่อายุของวุฒิสภา
ก. 30 วัน
ข. 45 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน
29. สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแตวันใด
ก. วันเลือกตั้ง
ข. หลังวันเลือกตั้งหนึ่งวัน
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ค. กอนรับเลือกตั้งหนึ่งวัน
ง. วันสมัครรับเลือกตั้ง
30. สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงเมื่อไร
ก. ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 125 มีลักษณะตองหามต
กระทําการอันตองหามตามมาตรา 128
ข วุฒิสภามีมติตามมาตรา 307 ใหถอดถอนออกจากตําแหนงหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหพนจา
96
ค. ขาดประชุมเกิดจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวันประชุมที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวา 120 วัน โดยไมได
วุฒิสภาถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือ
ง ถูกทุกขอ
กลับหนาแรก
หนาขอสอบ
หนาเฉลย
ทําขอสอบ
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