ความรอบรูทางการศึกษา

หนา 1 ของ 5

ขอสอบครูดอทคอม ชุดที่ 81
1. ในระหวางสมัยประชุม จะจับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิ
ไปทําการสอบสวนในฐานที่สมาชิกผูนั้นไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก หรือในกร
ขณะกระทําความผิด ไดหรือไม
ก. ได
ข. ไมได
ค. ไมแนชัด
ง. ไมมีขอใดถูก
2. ในกรณีที่มีการฟองสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญาไมวาจะ
ไดฟองนอกหรือในสมัยประชุมศาลจะพิจารณาคดีนั้นในกระวหางสมัยประชุมไดหรือไม
ก. ได
ข. ไมได
ค. ไมแนชัด
ง. ไมมีขอใดถูก
3. ถาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ถูกคุมขังในระหวางสอบสวน หรือพิจารณ
สมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แลวแตกรณีตองสั่งปลอยทันที ถา
ก. ประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรองขอ
ข. คณะรัฐมนตรีรองขอ
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไมมีขอใดถูก
4. ในระหวางที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุด หรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ จะมีการประชุม
เวนแตเปนกรณีใด
ก. การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาโดยถือคะแนนเสียงจากจํานวนสมาชิกของวุฒิสภา
ข. การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่เลือกแตงตั้ง ใหคําแนะนํา หรือใหความเห็นชอบ ใหบุคคลดํารงตํา
ค. การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่พิจารณาและมีมติใหถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง
ง. ถูกทุกขอ
5. รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอไดก็แตโดยสมาชิ
หรือคณะรัฐมนตรี แตรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอ
ตอเมื่อมีคํารับรองของผูใด
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. ประธานรัฐสภา
ค. ประธานสภาผูแทนราษฎร
ง. ประธานวุฒิสภา
6. การเสนอรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสามชิกสภา
จะกระทําไดเมื่อพรรคการเมืองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นสังกัดมีมติใหเสนอไดและตอง
ผูแทนราษฎรไมนอยกวายี่สิบคนรับรอง รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายถึง รางพ
ดวยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คือเรื่องอะไรบาง
ก. การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอนหรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร
ข. การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณรายจายของแผนดิน
ค. การกูเงิน การค้ําประกัน หรือการใชเงินกูเงินตรา
ง. ถูกทุกขอ
7. ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวากี่คน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจาร
กฎหมายตามที่กําหนดในหมวด 3 (สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย) และหมวด 5 (แนวนโย
รัฐ)
แหงรัฐธรรมนูญนี้
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ก. 40,000 คน
ข. 50,000 คน
ค. 60,000 คน
ง. 70,000 คน
8. รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่สมาชิกสภาผูแทนราษ
และในขั้นรับหลักการไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน แตเมื่อแกไขเพิ่มเติมแลวทํ
พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีลักษณะเปนรางพระราชบัญ
หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไปใหผูใดรับผิดชอบ
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ค. ประธานรัฐสภา
ง. ถูกทุกขอ
9 . รางพระราชบัญญัติ และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใหเสนอตอสภาใดกอน
ก. สภาผูแทนราษฎร
ข. วุฒิสภา
ค. รัฐสภา
ง. สภาผูทรงเกียรติ
10. รางพระบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีระบุในนโยบายที่แถลงตอรัฐสภาตามมาตรา 211 วา
จําเปนตอการบริหารราชการแผนดินหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด หากสภา
ราษฎรมีมติไมใหความเห็นชอบ และคะแนนเสียงที่ไมใหความเห็นชอบไมถึงเทาใดของจํานวน
สภาผูแทนราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยูคณะรัฐมนตรีอาจขอใหรัฐสภาประชุมรวมกันเพื่อมีมติอีกค
ก. หนึ่งในสาม
ข. กึ่งหนึ่ง
ค. สองในสาม
ง. สามในสี่
11. เมื่อสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธ
และลงมติเห็นชอบแลวใหสภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติ
รัฐธรรมนูญนั้นตอวุฒิสภา วุฒิสภาตองพิจารณารางที่เสนอมานั้นใหเสร็จภายในกี่วัน แตถารา
พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินตองพิจารณาใหเสร็จภายในสามสิบวัน
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน
12. ในกรณีทีวุฒิสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรร
ถาไมเห็นชอบดวนกับสภาผูแทนราษฎรใหยับยั้งรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติป
รัฐธรรมนูญนั้นไวกอน แลวดําเนินการเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติปร
รัฐธรรมนูญนั้นอยางไร
ก. คืนไปยังสภาผูแทนราษฎร
ข. พิจารณาในวุฒิสภาอีกครั้งหนึ่ง
ค. สงไปยังรัฐสภา
ง. ตั้งคณะกรรมาธิการรวมพิจารณาตอไป
13. รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ตองยับยั้งไวนั้นสภาผูแ
จะยกขึ้นมาพิจารณาใหมไดตอเมื่อเวลากี่วัน ไดลวงพนไปนับแตวันที่วุฒิสภาสงรางพระราชบั
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฏร
ก. 90 วัน
ข. 180 วัน
ค. 260 วัน
ง. ไมมีขอถูก
14. ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภาเห็นวารางพระราชบัญญัติหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอหรือสงใหพิจารณานั้นเปนรางพระราชบัญญัติหรือ
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รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีหลักการอยางเดียวกัน หรือคลายกันกับ
หลักการของรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ตองยับยั้งไว
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวใหผูใดวินิจฉัย
ก. ศาลฎีกา
ข. ศาลรัฐธรรมนูญ
ค. ตุลาการรัฐธรรมนูญ
ง. ศาลชั้นตน
15. ในกรณีที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร รางรัฐธรรมน
หรือบรรดารางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่พระมหากษัตริ
ดวย
หรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมาใหถือวาเปนอยางไร
ก. ตกไป
ข. เสนอใหม
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไมมีขอใดถูก
16. งบประมาณรายจายของแผนดินใหทําเปนกฎหมายใด
ก. พระราชกําหนด
ข. พระราชบัญญัติ
ค. พระราชกฤษฎีกา
ง. ถูกทุกขอ
17. รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ รางพระราชบัญญัติงบประม
เติม
และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจายสภาผูแทนราษฎรจะตองพิจารณาใหเสร็จภา
การ
พิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะตองใหความเห็นขอบหรือไมใชความเห็นชอบภายในยี่สอบวั
พระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา
ก. 90 วัน
ข. 150 วัน
ค. 105 วัน
ง. 180 วัน
18. การจายเงินแผนดินจะกระทําไดก็เฉพาะที่ไดอนุญาติไวในกฎหมายใด
ก. กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ข. กฎหมายเกี่ยวดวยการโอนงบประมาณ
ค. กฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
ง. ถูกทุกขอ
19. สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภามีอํานาจควบคุมการบริหารราชการแผนดินโดยบทบัญญัติ
ก. รัฐธรรมนูญ
ข. พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ค. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
ง. ถูกทุกขอ
20. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาทุกคนมีสิทธิตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในเรื่องใ
ในหนาที่ไดแตรัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะไมตอบ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวา เรื่องนั้นยังไมควรเปด
เกี่ยวกับเรื่องอะไร
ก. ความปลอดภัยของแผนดิน
ข. ประโยชนสําคัญของแผนดิน
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไมมีขอใดถูก
21. การบริหารราชการแผนดินเรื่องใดที่เปนปญหาสําคัญที่อยูในความสนใจของประเทศชาติ
หรือที่เปนเรื่องเรงดวน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาจแจงเปนลายลักษณอักษรตอประธานสภา
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ราษฎรกอนเริ่มประชุมในวันนั้นวาจะถามนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการบริหา
แผนดินเรื่องนั้นโดยไมตองระบุคําถาม และใหประธานสภาผูแทนราษฎรบรรจุเรื่องดังกลาวไว
ในวาระการประชุม วันนั้นไดหรือไม
ก. ได
ข. ไมได
ค. ไมแนชัด
ง. ไมแนนอน
22. สมาชิกสภาผูแทนราษฏรจํานวนไมนอยกวาสองในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอ
ผูแทนราษฎรมีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนต
กลาวตองเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนตอไป ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนรา
เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตพนจากสมาชิกภาพในอายุของสภาผูแทนราษฎรชุดเดีย
และเมื่อมีการเสนอญัตติแลวจะมีการยุบสภาผูแทนราษฎรมิไดเวนแตจะมีการถอดถอนญัตติ
หรือการลงมตินั้นไมไดคะแนนเสียงเทาใด
ก. หนึ่งในสาม
ข. กึ่งหนึ่ง
ค. สองในสาม
ง. สามในสี่
23. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาเทาใดของจํานวนผูแทนราษฎรมีสิทธิเขาชื่อ
เปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล
ก. หนึ่งในหา
ข. หนึ่งในสาม
ค. กึ่งหนึ่ง
ง. สองในสาม
24. สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาเทาใดของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มียอุของวุฒิสภ
เขาชื่อขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา เพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญห
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน โดยไมมีการลงมติ
ก. หนึ่งในหา
ข. สองในหา
ค. สามในหา
ง. สี่ในหา
25. การประชุมสภาผูแทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุมรวมกันของรัฐสภาเปนก
เปดเผย แตถาคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจํานวนไมนอยกวาเทาใดขอ
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภาหรือจํานวนสมาชิกของทั้งสองสภาเทาที่มีอยูรวมกัน แลวแตก
รองขอใหประชุมลับก็ใหประชุมลับ
ก. หนึ่งในสี่
ข. สองในสี่
ค. สามในสี่
ง. ถูกทุกขอ
26. สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา มีอํานาจเลือกสมาชิกของแตละสภาตั้งเปนคณะกรรมาธิก
อํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกหรือมิไดเปนสมาชิก ตั้งเปนคณะกรรมมาธิการวิสามัญเพื่อกร
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภาแลวรายงานตอสภา
มติตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญดังกลาว ตองระบุกิจการหรือเรื่องใหชัดเจนและเปนเรื่องอยาง
ก. ไมซ้ําหรือซอนกัน
ข. เปนเรื่องที่อยูในความสนใจ
ค. เปนเรื่องที่ทันเหตุการณ
ง. ถูกทุกขอ
27. การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ประธานสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยวามีสาระสําคัญเกี่ยว
และคนชรา หรือผูพิการ หรือทุพพลภาพหากสภาผูแทนราษฎรมิไดพิจารณาโดยกรรมาธิการ
ใหสภาผูแทนราษฎร ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนเกี่ยวก
ประเภทนั้นมีจํานวนไมนอยกวาเทาใดของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด
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ก. หนึ่งในสาม
ข. สองในสาม
ค. หนึ่งในสี่
ง. สามในสี่
28. สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจตราขอบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการ
ของประธานสภา รองประธานสภา เรื่องหรือกิจการอันเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการ
การปฏิบัติหนาที่และองคประชุมของคณะกรรมาธิการวิธีการประชุม ฯลฯ หรือไม
ก. ไมมีอํานาจ
ข. มีอํานาจ
ค. มีอํานาจหรือไมขึ้นอยูกับที่ประชุม
ง. ถูกทุกขอ
29. สาระสําคัญที่ตองมีในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องตาง ๆ ตามที่บัญญัติไวในบทเฉพ
สาระสําคัญที่ตองมีในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องนั้น ๆ ตามรัฐธรรมนูญนี้จะตองมีหรือไ
ก. มี
ข. ไมมี
ค. ไมแนชัด
ง. ไมแนใจ
30. ในกรณีใดที่รัฐบาลตองประชุมรวมกัน
ก. การใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคการปฏิญาณตนของผูสําเร็จราชการ
รัฐสภา
การรับทราบ การแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงค พระพุทธศักราช 2467 ก
ความ
เห็นชอบในการสืบราชสมบัติการปรึกษารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรางรัฐธรร
ข. การมีมติใหรัฐสภาพิจารณาเรื่องอื่นในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ การใหความเห็นชอบในการปดส
สมัยประชุมรัฐสภา การใหความเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การใหค
พิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู
ค. การตราขอบังคับการประชุมรัฐสภา การแถลงนโยบาย การเปดอภิปรายทั่วไป การใหความเห็นชอบ
สงคราม
การใหความเห็นชอบหนังสือสัญญา การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ง. ถูกทุกขอ
กลับหนาแรก
หนาขอสอบ
หนาเฉลย
ทําขอสอ
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