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ค าน า 
 
  

 ส ำหรับชุดคู่มือเตรียมสอบส ำหรับต ำแหน่งนกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิกำร ส ำนกังำน
ผูต้รวจกำรแผ่นดิน เล่มน้ี ทำงสถำบนั THE BEST CENTER และฝ่ำยวิชำกำรของสถำบนัไดเ้รียบเรียงขึ้น 
เพ่ือให้ผูส้มคัรสอบใชส้ ำหรับเตรียมสอบในกำรสอบแข่งขนัฯในคร้ังน้ี 
 
                        ทำงสถำบนั THE BEST CENTER ไดเ้ล็งเห็นควำมส ำคญัจึงไดจ้ดัท ำหนงัสือ เล่มน้ีขึ้นมำ ภำยใน
เล่มประกอบดว้ยทุกส่วนที่ก  ำหนดในกำรสอบ เจำะขอ้สอบทุกส่วน พร้อมค ำเฉลยอธิบำย มำจดัท ำเป็นหนงัสือ
ชุดน้ีขึ้น เพ่ือให้ผูส้อบไดเ้ตรียมตวัอ่ำนล่วงหนำ้ มีควำมพร้อมในกำรท ำขอ้สอบ 
 
                         ทำ้ยน้ี คณะผูจ้ดัท ำขอขอบคุณทำงสถำบนั THE BEST CENTER ที่ไดใ้ห้กำรสนับสนุนและมี
ส่วนร่วมในกำรจดัท ำตน้ฉบบั ท ำให้หนงัสือเล่มน้ีสำมำรถส ำเร็จขึ้นมำเป็นเล่มได ้ พร้อมกนัน้ีคณะผูจ้ดัท ำขอ
นอ้มรับขอ้บกพร่องใดๆ อนัเกิดขึ้นและยินดีรับฟังควำมคิดเห็นจำกทุกๆท่ำน เพื่อที่จะน ำมำปรับปรุงแกไ้ขให้ดี
ย่ิงขึ้น 
 

 
 
 
 

  ขอให้โชคดีในกำรสอบทุกท่ำน 
ฝ่ำยวิชำกำร 

สถำบนั The  Best  Center 
www.thebestcenter.com 
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นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 1 
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ความรู้เก่ียวกับส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

➢ประวัติความเป็นมาระบบผู้ตรวจการแผ่นดิน 

       ในอดีตรูปแบบการเมืองการปกครองของไทยที่เก่าแก่และยืนยาวที่สุด ก็คือ ระบอบการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย ์โดยสมยัพ่อขุนรามค าแหง “ที่ปากประตูเมืองจะมีกระด่ิงแขวนไวใ้ห้ประชาชนที่ทุกขร้์อน
ขอ้งใจมาส่ันกระด่ิง และเมื่อพ่อขุนรามค าแหงผูเ้ป็นเจา้เมืองไดยิ้นก็จะเรียกมาถาม และพิจารณาตดัสินหา
ความชอบธรรมให้” ต่อมา เมื่อมีการพฒันาการเมืองการปกครอง ความใกลชิ้ดระหว่างผูม้ีอ  านาจบริหารระดบัสูง
กบัราษฎรมีความเหินห่างมากขึ้น อกีทั้งความสลบัซบัซ้อนในวิธีปฏิบติัทางการปกครองเพ่ิมขึ้น จึงเกิด
แนวความคิดที่จะควบคุมฝ่ายบริหารโดยผ่านกลไกพิจารณาตรวจสอบหรือการรับเร่ืองราวร้องทุกขข์องฝ่ายนิติ
บญัญติัซ่ึงถือว่าเป็นผูแ้ทนที่ ไดรั้บการเลือกตั้งมาจากประชาชน  
             ในปี พ.ศ. 2517 คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญไดบ้ญัญตัิให้มี “ผูต้รวจราชการแผ่นดินของรัฐสภา” ไว้
ในร่างรัฐธรรมนูญ ฉบบัปีพุทธศกัราช 2517 แต่ในขั้นสภานิติบญัญติัแห่งชาติไดม้ีการปรับปรุงร่าง รัฐธรรมนูญ
โดยตดั ในส่วนของผูต้รวจการแผ่นดินออกไป  
               ในวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2533 คณะกรรมาธิการการปกครอง และคณะกรรมาธิการกิจการสภา
ผูแ้ทนราษฎร ร่วมกบัสถาบนันโยบายศึกษา สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ไดจ้ดัสัมมนาเร่ืองผูต้รวจการ
รัฐสภาขึ้น โดยมีผูท้รงคุณวุฒิเขา้ร่วมการสัมมนาเกือบ 80 คน นบัเป็นคร้ังแรกที่ไดม้ีการระดมความคิดเห็นอยา่ง
เป็นทาง การ เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัตั้งผูต้รวจการรัฐสภา 
              นบัแต่นั้นเป็นตน้มาไดม้ีการจดัสัมมนา มีการอภิปรายและเผยแพร่แนวความคิดทางส่ือสารมวลชน ต่างๆ 
มากขึ้น แต่แนวคิดดงักลา่วยงัคงรับรู้อยู่ในกลุ่มสมาชิกรัฐสภา นกัวิชาการ และผูท้รงคุณวุฒิส่วนหน่ึงเท่านั้น 
หลงัจากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงเกิดแรงผลกัดนัอยา่งจริงจงัในการที่จะบญัญติัสถาบนัผูต้รวจการรัฐสภาไว ้ใน
รัฐธรรมนูญของประเทศไทย โดยแกไ้ขเพ่ิมเติมรัฐ ธรรมนูญพุทธศกัราช 2534 ฉบบัที่ 5 ปีพุทธศกัราช 2538 โดย
บญัญตัิในมาตรา 162 ทวิ ดงัน้ี  
               “พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งผูต้รวจการรัฐสภามีจ านวนไม่เกินห้าคน ตามมติของรัฐสภาและให้ประธาน
รัฐสภาเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผูต้รวจการรัฐสภา”  

               เน่ืองจากไม่มีบทบงัคบัในเร่ืองระยะเวลาการด าเนินการ ท าให้ตลอดระยะเวลาที่ใชรั้ฐธรรมนูญฉบบั
ดงักล่าวจึงไม่มีการแต่งตั้งผูต้รวจการรัฐสภาขึ้น  
               อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัจากมีกระแสผลกัดนัให้มีการปฏิรูปการเมือง จนกระทัง่ไดน้ าไปสู่การแกไ้ข
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2534 ฉบบัที่ 6 แกไ้ขเพ่ิมเติมพุทธศกัราช 2539 โดยมีการแกไ้ข
เพ่ิมเติมมาตรา 211 ในเร่ืองการตั้งคณะกรรมการสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้น การจดัตั้งระบบผูต้รวจการแผ่นดินจึง
ประสบความส าเร็จโดยใชช่ื้อว่า “ผูต้รวจการแผ่นดินของ รัฐสภา” และไดบ้ญัญตัิไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 หมวด 6 รัฐสภา ส่วนที่ 7 ผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภา มาตรา 196 มาตรา 
197 และมาตรา 198 และก าหนดให้มีการตราพระราชบญัญตัิ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย ผูต้รวจการแผ่นดินของ
รัฐสภา เพื่อรองรับและก าหนด รายละเอียดในการปฏิบตัิ ซ่ึงรัฐสภาก็ไดใ้ห้ความเห็นชอบร่างพระราชบญัญตัิ
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นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 2 
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ประกอบรัฐธรรมนูญดงักล่าว และประกาศใชเ้ป็นพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า ดว้ยผูต้รวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภา พ.ศ. 2542 ขึ้น  
               เมื่อวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2543 ไดม้ีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งให้นายพิเชต สุนทรพิพิธ 
เป็นผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภาคนแรกของประเทศไทย และต่อมาใน วนัที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2543 ไดม้ีค าส่ัง
ผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภาแต่งตั้งให้นายปราโมทย ์โชติมงคล เป็นเลขาธิการส านกังานผูต้รวจการแผ่นดินของ
รัฐสภาคนแรกของประเทศไทย และให้ถือว่า วนัที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2543 เป็นวนัก่อตั้งส านกังานผูต้รวจการ
แผ่นดินของรัฐสภาอีกดว้ย ต่อมาไดม้กีารคดัเลือกผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภาอีก 2 คน คือ นายพูลทรัพย ์ปิยะ
อนนัต ์และ พลเอกธีรเดช มีเพียร ซ่ึงบดัน้ีไดค้รบวาระการด ารงต าแหน่งไปแลว้ กรณี พลเอกธีรเดช มีเพียร นั้น ได้
ด ารงต าแหน่งประธานผูต้รวจการแผ่นดินคนแรก  
               ต่อมา เมื่อวนัที่ 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 ไดเ้กิดการปฏิวตัิรัฐประหาร โดยคณะบุคคลที่เรียกว่า “คณะ
ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข (คปค.)” และไดม้ีการประกาศ
ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ซ่ึงโดยหลกัการแลว้พระราชบญัญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญยอ่มตอ้งถกูยกเลิกไปดว้ย แต่ คปค.ไดม้ีประกาศ คปค. ฉบบัที่ 14 ลงวนัที่ 21 กนัยายน พ.ศ. 2549 ให้
ผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภามีอยูต่่อไป โดยให้เหตุผลว่า “เพื่อให้การด าเนินการเก่ียวกบัการรับเร่ืองร้องเรียนและ
การบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่ของรัฐเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง คณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข จึงมีประกาศให้พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ดว้ยผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 มีผลบงัคบัใชต้่อไปจนกว่าจะมีประกาศเป็น อยา่งอื่น” ซ่ึงท าให้
ผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภายงัคงอยูป่ฏิบติัหนา้ที่ต่อไปเพ่ือแกไ้ขความทกุขร้์อนให้แก่ประชาชน  
               หลงัจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ถูกยกเลิก ไดม้ีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย(ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช 2549 โดยบญัญตัิให้มีสภาร่างรัฐ ธรรมนูญ เพื่อจดัท าร่าง
รัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ทั้งฉบบัส าหรับเป็นแนวทางในการปกครองประเทศ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นอยา่งกวา้งขวางทุกขั้นตอน เมื่อการจดัท าร่างรัฐธรรมนูญแลว้เสร็จและจดัให้มีการออกเสียงประชามติ ผล
ปรากฏว่าประชาชนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียงขา้งมากของผูม้าออกเสียงประชามติเห็นชอบให้น าร่างรัฐธรรมนูญมา
ใชบ้งัคบั โดยไดป้ระกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เมื่อวนัที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 
2550 ซ่ึงยงัคงระบบผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภาไวใ้นรัฐธรรมนูญ โดยบญัญตัิให้เป็นองคก์รอิสระตาม
รัฐธรรมนูญองคก์รหน่ึงเพ่ือท าหนา้ที่ตรวจสอบการใชอ้  านาจรัฐต่อไป พร้อมทั้งมอบอ านาจหนา้ที่เพ่ิมเติมให้อีก
หลายประการ และมีการเปลี่ยนแปลงช่ือจาก “ผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภา” เป็น “ผูต้รวจการแผ่นดิน” 

 และในปี พ.ศ. 2552 ไดม้ีการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยผูต้รวจการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2552 ขึ้น   
             เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2557 ไดม้ีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 11/2557 เร่ืองการส้ินสุด
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย แต่ยงัคงให้องคก์รอิสระและองคก์รอืน่ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 2550 
ยงัคงปฎิบตัิหนา้ที่ต่อไป   
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             6 เมษายน พ.ศ. 2560 ไดม้ีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 โดยได้
บญัญติัให้ผูต้รวจการแผ่นดินมีหนา้ที่ดงัต่อไปน้ี   
             (1) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวขอ้งเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบ หรือ
ค าส่ัง หรือขั้นตอนการปฏิบติังานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือ
เป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ  
             (2) แสวงหาขอ้เท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอนัเน่ืองมาจากการไม่
ปฏิบตัิตามกฎหมายหรือปฏิบตัินอกเหนือหนา้ทีแ่ละอ านาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ที่ของรัฐ 
เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวขอ้งให้ขจดัหรือระงบัความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น   
             (3) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยงัมิไดป้ฏิบตัิให้ถูกตอ้งครบถว้น ตามหมวด 
5 หนา้ที่ของรัฐ 

             ปัจจุบนัมีผูต้รวจการแผ่นดินทั้งหมด 2 คน ประกอบดว้ย พลเอก วิทวสั รชตะนนัทน์ ประธานผูต้รวจการ
แผ่นดิน และนายสมศกัด์ิ สุวรรณสุจริต ผูต้รวจการแผ่นดิน 
➢หน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

         หนา้ที่และอ านาจของผูต้รวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ ที่ได้
ก  าหนดให้ผูต้รวจการแผ่นดินมีหนา้ที่และอ านาจ ดงัต่อไปน้ี 

มาตรา ๒๓๐ ผูต้รวจการแผ่นดินมีหนา้ที่และอ านาจ ดงัต่อไปน้ี  
        (๑) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวขอ้งเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบ หรือ
ค าส่ัง หรือขั้นตอนการปฏิบติังานใดๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม แก่ประชาชน หรือ
เป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ 

      (๒) แสวงหาขอ้เท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอนัเน่ืองมาจาก การไม่
ปฏิบตัิตามกฎหมายหรือปฏิบตัินอกเหนือหนา้ทีแ่ละอ านาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ หรือเจา้หนา้ที่ของ
รัฐ เพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวขอ้งให้ขจดัหรือระงบัความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมนั้น 

       (๓) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยงัมิไดป้ฏิบตัิให้ถูกตอ้งครบถว้น ตามหมวด 
๕ หนา้ที่ของรัฐ  
        ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวขอ้งไม่ด าเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจการแผ่นดินตาม (๑) หรือ 
(๒) โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ให้ผูต้รวจการแผ่นดินแจง้ให้คณะรัฐมนตรีทราบเพ่ือพิจารณาส่ังการ ตามที่
เห็นสมควรต่อไป  
        ในการด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) หากเป็นกรณีที่เก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้ผูต้รวจการ
แผ่นดินส่งเร่ืองให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินการต่อไป 

         มาตรา ๒๓๑ ในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามมาตรา ๒๓๐ ผูต้รวจการแผ่นดินอาจเสนอเร่ือง ต่อศาลรัฐธรรมนูญ
หรือศาลปกครองไดเ้มือ่เห็นว่ามีกรณี ดงัต่อไปน้ี  
        (๑) บทบญัญตัิแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเก่ียวกบัความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอเร่ือง พร้อมดว้ย 

ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญติั 
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ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

         (๒) กฎ ค าส่ัง หรือการกระท าอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ที่ของรัฐ มีปัญหา เก่ียวกบั
ความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเร่ืองพร้อมดว้ยความเห็นต่อศาลปกครอง และให้ศาลปกครอง
พิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี ตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
➢วสัิยทัศน์ (Vision) 

         “เป็นกลไกหลกัในการตรวจสอบการใชอ้  านาจรัฐ เพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน” 

ค าอธิบาย  
     การด าเนินงานในช่วงแผนยทุธศาสตร์ฯ ฉบบัที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) มุ่งเนน้การแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชน โดยการพฒันานวตักรรมและการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชใ้นการ
บริหารจดัการและการให้บริการ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว การพฒันาบุคลากรให้มีศกัยภาพสูง การพฒันางานดา้น
วิชาการส่งเสริมและพฒันาเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานมากขึ้น ใชเ้วลาท างาน
นอ้ยลง แต่เสร็จสมบูรณ์และเกิดผลผลิตเพ่ิมสูงขึ้น 

➢พันธกิจ (Mission) 

ตรวจสอบการใชอ้  านาจรัฐเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมที่ย ัง่ยืน  
         1. การแสวงหาขอ้เท็จจริงเพื่อแกไ้ขความเดือดร้อนของประชาชนอยา่งเป็นธรรม  
         2. การเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐเพ่ือปรับปรุง แกไ้ขกฎหมาย ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็น
ธรรม  
         3. การติดตามและรายงานการปฏิบตัิตามรัฐธรรมนูญหมวด 5 หนา้ที่ของรัฐ  
➢ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 

 

นาย สมศกัด์ิ สุวรรณสุจริต 

ประธานผูต้รวจการแผ่นดิน 
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แนวข้อสอบ  รธน. พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560  ตราไว้เม่ือวันที่เท่าใด 
 1.  1  เมษายน  2560   2.  3  เมษายน  2560   3.  6  เมษายน  2560   4.  9  เมษายน  2560   
ตอบ  3.  แนวคิด   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตราไว้ ณ วันที่  6  เมษายน  2560   
2. อำนาจอธิปไตยเปน็ของปวงชนชาวไทย  พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อำนาจนั้นทางข้อใด 
 1.  รัฐสภา  2.  คณะรัฐมนตรี  3.  ศาล   4.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา   3  วรรคแรก  อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษตัริย์ผู้ทรงเป็นประมุข 
ทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
3. ข้อใด  มีความหมายถึง “สิทธิ”  ตาม รัฐธรรมนูญฯ 
 1.  ภาวะท่ีบุคคลมีอิสระในอันท่ีจะกระทำการหรอืงดเว้นกระทำการตามความปรารถนาของตน 
 2.  อำนาจท่ีกฎหมายรับรองและคุ้มครองให้แก่บุคคลในอันท่ีจะกระทำการหรืองดเว้นการกระทำการเพื่อ
ประโยชน์อันพงึมีพึงได้ของตน 
 3.  ถูกท้ังข้อ 1. และ 2. 
 4.  อำนาจท่ีบุคคลจะกระทำส่ิงใดก็ได้ตามความปรารถนาโดยไม่จำต้องดูว่ากฎหมายให้อำนาจไว้หรือไม่ก็ตาม 
ตอบ  2.    แนวคิด   หลักรัฐธรรมนูญ  สิทธิ (Right)  หมายถึง อำนาจท่ีกฎหมายรับรองและคุ้มครองให้แก่บุคคลใน
อันท่ีจะกระทำการหรืองดเว้นการกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อประโยชน์อันพึงมีพงึได้ของตน   
4. ข้อใด  มีความหมายถึง “เสรีภาพ”  ตาม รัฐธรรมนูญฯ 
 1.  ภาวะท่ีบุคคลมีอิสระในอันท่ีจะกระทำการหรอืงดเว้นกระทำการตามความปรารถนาของตน 
 2.  อำนาจท่ีกฎหมายรับรองและคุ้มครองให้แก่บุคคลในอันท่ีจะกระทำการหรืองดเว้นการกระทำการเพื่อ
ประโยชน์อันพงึมีพึงได้ของตน 
 3.  ถูกท้ังข้อ 1. และ 2. 
 4.  อำนาจท่ีบุคคลจะกระทำส่ิงใดก็ได้ตามความปรารถนาโดยไม่จำต้องดูว่ากฎหมายให้อำนาจหรือห้ามไว้หรือไม่ก็
ตาม 
ตอบ  1.  แนวคิด   หลักรัฐธรรมนูญ  “เสรีภาพ” (Liberty)  หมายถึง  ภาวะท่ีบุคคลมีอิสระในอันท่ีจะกระทำการ
หรืองดเว้นกระทำการตามความปรารถนาของตน  โดยไม่ถูกแทรกแซงหรือครอบงำจากบุคคลอื่น 
5. ในฐานะท่ีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  กฎหรือข้อบังคับ  หรือการกระทำใด ที่ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทำนั้นมีเป็นอย่างไร 
 1.  โมฆะ  2.  เป็นอันใช้บังคับมิได้  3.  โมฆียะ  4.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา   5  วรรคแรก  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมาย  
กฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับ 
มิได้ 
6.      เม่ือไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามกรณีข้อใด   
 1.  ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2.  ตามหลักกฎหมายท่ัวไป 
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 3.  ตามกฎหมายท่ีใกล้เคียงอย่างยิ่ง 
 4.  ตามรัฐธรรมนูญต่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
ตอบ  1.   แนวคิด   มาตรา  5   วรรคสอง  เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนญูนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระทำการนั้น
หรือวินิจฉัยกรณีนั้นไป ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
7. บุคคลซ่ึงได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระทำความผิดอาญาของบุคคล
อื่น ย่อมมีสิทธิตามข้อใด 
 1.  ย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รับการเยียวยาจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

2.  ย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 3.  ถูกท้ังข้อ 1. และ 2. 
 4.  ไม่มีสิทธิใดๆ นอกจากการดำเนินการร้องทุกข์หรือฟ้องคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  25   วรรคสี่   บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการ
กระทำความผิดอาญาของบุคคลอื่นย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือ ช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
8. การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อใด 
 1.  หลักนิติธรรม     2.  เงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนญู 
 3.  ความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ในประเทศ 4.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา   26  วรรคแรก  การตรากฎหมายท่ีมีผลเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้อง
เป็นไปตาม  เง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
9. บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา  เว้นแต่ได้กระทำตามข้อใด 
 1.  ได้กระทำการอันกฎหมายท่ีใช้อยู่ในเวลาท่ีกระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิด 
 2.  ได้กระทำการอันกฎหมายท่ีใช้อยู่ในเวลาท่ีกระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ 
 3.  ได้กระทำการอันกฎหมายท่ีใช้อยู่ในเวลาท่ีกระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ และโทษท่ีจะลง
แก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายท่ีใช้อยู่ในเวลาท่ีกระทำความผิดมิได้ 

4.  ได้กระทำการอันกฎหมายท่ีใช้อยู่ในเวลาท่ีกระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ และโทษท่ีจะลง
แก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายท่ีใช้อยู่ในเวลาท่ีกระทำความผิดก็ได้ 
ตอบ   3.   แนวคิด   มาตรา   29  วรรคแรก  บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระทำการอันกฎหมายท่ีใช้อยู่ใน
เวลาท่ีกระทำนั้น 

บัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้และโทษท่ีจะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายท่ีใช้ 
อยู่ในเวลาท่ีกระทำความผิดมิได้ 

10. ในคดีอาญา ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นอย่างไร 
 1.  เป็นผู้บริสุทธิ์     2.  ไม่มีความผิด 
 3.  ไม่ได้กระทำการอันเป็นความผิด   4.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา   29  วรรคสอง  ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด 
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11. ตามหลักรัฐธรรมนูญฯ  การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์  จะกระทำได้หรือไม่  เหตุผลตามข้อใดถูกต้อง
ที่สุด 
 1.  กระทำได้  ต่อเมื่อมีความจำเป็นและมีเหตุอันสมควร 
 2.  กระทำไม่ได้เลย  เพราะเป็นสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว 
 3.  กระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราขึ้นเพียงเท่าท่ีจำเป็นเพื่อประโยชน์
สาธารณะ 
 4.  กระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราขึ้นเพื่อประโยชน์ในทางคดีของศาล
เท่านั้น 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  32  วรรคสอง   การกระทำอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง 
หรือการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
12. บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคดิเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมาย
โดยวิธีอื่น การจำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทำมิได้   เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามข้อใด 
 1.  บทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
อื่น  

2.  เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน 
 3.  ถูกท้ังข้อ 1. และ 2.  
 4.  บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ีจะออกกฎหมายใดๆเพื่อเป็นการจำกัดเสรีภาพ
นั้นๆ ไมไ่ด้เลย 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  34   วรรคแรก  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การ
พิมพ์ การโฆษณา และการส่ือความหมายโดยวิธีอื่น การจำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความม่ันคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน 
13. ตามหลักรัฐธรรมนูญฯ  บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิตามข้อใด 
 1.  ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 2.  เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว 
 3.  ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
 4.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา   41  บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 

(1) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
(2)  เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว 
(3)  ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของข้าราชการ พนักงาน หรือ

ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
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14. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับเสรีภาพในการชุมนุม 
 1.  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
 2.  การจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมจะกระทำมิได้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 3.  บุคคลอาจถูกจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมได้  เพื่อเป็นการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
 4.  ไม่มีข้อใดผิด 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  44   บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราขึ้นเพื่อ
รักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อคุ้มครอง
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 
15. บุคคลตามข้อใด  มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 1.  บุคคลซึ่งมีอายุเกิน  50 ปี  และเป็นผู้พิการ 
 2.  บุคคลซึ่งมีอายุเกิน  60 ปี  และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ 
 3.  บุคคลซึ่งมีอายุเกิน  60 ปี  ทุกกรณี  4.  บุคคลซึ่งมีอายุเกิน  70 ปี  ทุกกรณี 

ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา   48  วรรคสอง  บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ 
และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
16. ตามหลักรัฐธรรมนูญฯ  บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพือ่ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้  ดังนั้น  หากทราบว่ามีการกระทำดังกล่าว บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิร้องต่อ 
หน่วยงานใด  เพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวได้ต่อไป 
 1.  อัยการสูงสุด  2.  ผู้ตรวจการแผ่นดิน 3.  รัฐสภา  4.  นายกรัฐมนตรี 
ตอบ  1.  แนวคิด   มาตรา   49  วรรคแรก และวรรคสองบุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุมิได้ 

ผู้ใดทราบว่ามีการกระทำตามวรรคหนึ่ง ย่อมมีสิทธิร้องต่อ อัยการสูงสุด  เพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
วินิจฉัยส่ังการให้เลิกการกระทำดังกล่าวได้ 

17. จากข้อ 16.  หากบุคคลหรือหน่วยงานนั้นๆ  มีคำสั่งไม่รับดำเนินการภายในก่ีวัน   นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ   
ผู้ร้องขอจะยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ 
 1.  7  วัน   2.  15  วัน  3.  30  วัน  4.  60  วัน 
ตอบ  2.   แนวคิด   มาตรา   49  วรรคสาม   ในกรณีท่ีอัยการสูงสุดมีคำส่ังไม่รับดำเนินการตามท่ีร้องขอ หรือไม่
ดำเนินการภายใน   สิบห้าวัน  นับแต่วันท่ีได้รับคำร้องขอ ผู้ร้องขอจะยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญกไ็ด้ 
18. รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลากี่ปี   ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 1.  10  ปี   2.  11  ปี  3.  12  ปี  4.  13  ปี 
ตอบ  3.   แนวคิด   มาตรา  54   วรรคแรก  รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา  เป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่
ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
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19. ข้อใดกล่าวผิด เก่ียวกับหน้าที่ของรัฐ 
 1.  รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ 
 2.  รัฐไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  ให้ฐานะของผู้บริโภคและผู้ผลิตมีฐานะเสมอกันทางกฎหมาย โดย
ห้ามรัฐแทรกแซงหรือให้ข้อมูลในด้านการทำสัญญาหรืออื่นใดต่อผู้บริโภค 
 3.  รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคล่ืนความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ เพื่อใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน 
 4.  ไม่มีข้อใดผิด 
ตอบ  2.   แนวคิด   มาตรา  61   รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของ
ผู้บริโภคด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการรู้ข้อมูลท่ีเป็นจริง ด้านความปลอดภัย ด้านความเป็นธรรมในการทำสัญญา หรือ
ด้านอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 
20. ตามรัฐธรรมนูญฯ  รัฐสภาประกอบด้วยสภาใด 
 1.  สภาผู้แทนราษฎร    2.  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
 3.  สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และนายกรัฐมนตรี 4.  สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรี 
ตอบ  2.   แนวคิด   มาตรา   79  วรรคแรก  รัฐสภาประกอบด้วย  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
21. รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน ย่อมเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อใด 
 1.  บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ   2.  คำส่ังของประธานรัฐสภา 
 3.  คำส่ังของนายกรัฐมนตรี    4.  กฎกระทรวง 
ตอบ  1.  แนวคิด   มาตรา   79  วรรคสอง  รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกันยอ่มเป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ 
22. บุคคลตามข้อใด  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา 
 1.  นายกรัฐมนตรี     2.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 3.  ประธานวุฒิสภา    4.  รองนายกรัฐมนตร ี
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  80   วรรคแรก  ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปน็ประธานรัฐสภา 
23. บุคคลตามข้อใด  เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง “รองประธานรัฐสภา” 
 1.  นายกรัฐมนตรี     2.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 3.  ประธานวุฒิสภา    4.  รองนายกรัฐมนตร ี
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  80   วรรคแรก  ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา  ประธานวุฒิสภา เป็นรอง
ประธานรัฐสภา 
24. ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ประธานรัฐสภาได้ ให้ผู้ใดทำหน้าที่ประธานรัฐสภาแทน 
 1.  นายกรัฐมนตรี     2.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอาวุโสสูงสุด 
 3.  ประธานวุฒิสภา    4.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ  3.   แนวคิด   มาตรา  80   วรรคสอง  ในกรณีท่ีไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานสภาผู้แทนราษฎร
ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีประธานรัฐสภาได้ให้ ประธานวุฒิสภา ทำหน้าท่ีประธานรัฐสภาแทน 
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25. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ จะตราขึ้นเปน็กฎหมายได้ก็แต่โดย
คำแนะนำและยนิยอมของผู้ใด 
 1.  ผู้ตรวจการแผ่นดิน 2.  รัฐสภา  3.  สภาผู้แทนราษฎร 4.  วุฒิสภา 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  81   วรรคแรก  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติจะ
ตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยคำแนะนำและยินยอมของ  รัฐสภา 
26. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วผู้ใดมี
หน้าที่นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย 
 1.  นายกรัฐมนตรี     2.  ประธานรัฐสภา  
 3.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร   4.  ประธานวุฒิสภา 
ตอบ  1.  แนวคิด   มาตรา   81  วรรคสอง  ภายใต้บังคับมาตรา 145  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่าง 
พระราชบัญญัติท่ีได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว   ให้  นายกรัฐมนตรี  นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อ 
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย 
27. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา จำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใด  จึงจะมีสิทธิเข้าช่ือร้องต่อประธานแห่ง
สภาที่ตนเป็นสมาชิกว่า  สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นได้สิ้นสุดลง 
 1.  ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10  ของจำนวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภา 
 2.  ไม่น้อยกว่า 2 ใน 10  ของจำนวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภา 
 3.  ไม่น้อยกว่า 3 ใน 10   ของจำนวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภา 
 4.  ไม่น้อยกว่า  4 ใน 10  ของจำนวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภา 
ตอบ  1.   แนวคิด   มาตรา    82   วรรคแรก  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่นอ้ยกว่า  หนึ่ง
ในสิบ  ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าช่ือร้องต่อประธานแห่งสภาท่ีตนเป็นสมาชิกว่า
สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นส้ินสุดลง 
28. สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวนก่ีคน 
 1.  300  คน  2.  400  คน  3.  500  คน  4.  600  คน 
ตอบ   3.  แนวคิด   มาตรา  83  สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวนห้าร้อยคน โดยเป็นสมาชิกซ่ึงมาจาก
การเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลอืกต้ังจำนวนสี่ร้อยคน และสมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกต้ังแบบบัญชีรายชื่อจำนวนหนึ่ง
ร้อยคน 
 (**แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564) 
29. สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก  “ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง” จำนวนก่ีคน 
 1.  300  คน  2.  350  คน  3.  400  คน  4.  450  คน 
ตอบ   3.   อธิบายตามข้อข้างต้น 
30. สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก “ซ่ึงมาจากบัญชีรายชื่อ” จำนวนก่ีคน  
 1.  100  คน  2.  120  คน  3.  150  คน  4.  200  คน 
ตอบ  1.  อธิบายตามข้อข้างต้น 
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31. ข้อใดกล่าวผิด  เกี่ยวกับ “ผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง”  
 1.  ต้องไม่ใช่ผู้ซึ่งพรรคการเมืองท่ีตนเป็นสมาชิกส่งสมัครรับเลือกตั้ง 
 2.  จะสมัครรับเลือกต้ังเกินหนึ่งเขตมิได้ 
 3.  ผิดท้ังข้อ 1. และ2.    4.  ไม่มีข้อใดผิด 
ตอบ  1.   แนวคิด   มาตรา    87 วรรคแรก  ผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ต้อง
เป็นผู้ซ่ึงพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกส่งสมัครรับเลือกต้ัง และจะสมัครรับเลือกต้ังเกินหนึ่งเขตมิได้ 
32. การคำนวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกต้ังตามบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่จะได้รับเลือกต้ัง ให้กระทำ
ตามข้อใด  

1.  ให้นำคะแนนท่ีแต่ละพรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้งมารวมกันท้ังประเทศแล้วคำนวณเพื่อแบ่งจำนวนผู้ท่ีจะ
ได้รับเลือกของแต่ละพรรคการเมือง 
 2.  ให้เป็นสัดส่วนท่ีสัมพันธ์กันโดยตรงกีบจำนวนคะแนนรวมข้างต้น 
 3.  ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีบัญชีรายช่ือในบัญชีรายช่ือของแต่ละพรรคการเมืองได้รับเลือกตามเกณฑ์คะแนนท่ี
คำนวณได้เรียงตามลำดับหมายเลขในบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองนัน้ 
 4. ถูกทุกข้อ 
ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา   91  วรรคแรก  การคำนวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกต้ังตามบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรค
การเมืองที่จะได้รับเลือกต้ัง ให้นำคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับการเลือกต้ังมารวมกันทั้งประเทศแล้วคำนวณ
เพื่อแบ่งจำนวนผู้ที่จะได้รับเลือกของแต่ละพรรคการเมือง เป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรงกีบจำนวนคะแนนรวม
ข้างต้น โดยให้ผู้สมัครรับเลือกต้ังซ่ึงมีบัญชีรายชื่อในบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองได้รับเลือกตามเกณฑ์
คะแนนที่คำนวณได้เรียงตามลำดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น 
 (**แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564) 
34. บุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  จะต้องมีสัญชาติไทย  แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ 
ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่ากี่ปี 
 1.  3  ปี   2.  5  ปี   3.  7  ปี   4.  10  ปี 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  95   วรรคแรก  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(1) มีสัญชาติไทย   แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
35. บุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปีในวันเลือกต้ัง 
 1.  15  ปี    2.  16  ปี  3.  18  ปี  4.  20  ปี 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  95  วรรคแรก  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 (2) มีอายุ  ไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี  ในวันเลือกตั้ง 
36. บุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  ต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกต้ังมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่ากี่วัน นับถึงวันเลือกต้ัง 
 1.  60 วัน   2.  90 วัน  3.  120 วัน  4.  180 วัน 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  95   วรรคแรก  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
  (3)  มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  เก้าสิบวัน  นับถึงวันเลือกตั้ง 
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37. บุคคลที่จะมีสิทธิในการสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าเท่าใดนับถึงวัน
เลือกต้ัง 
 1.  18  ปี   2.  20  ปี  3.  25 ปี  4.  35  ปี 
ตอบ   3.  แนวคิด   มาตรา  97 (2)  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 

(2) มีอายุ  ไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปี  นับถึงวันเลือกตั้ง 
38 บุคคลที่จะมีสิทธิในการสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียว  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่ากี่วัน นับถึงวันเลอืกต้ัง  
 1.  30  วัน  2.  60  วัน  3.  90  วัน  4.  120  วัน 
ตอบ  3.   แนวคิด   มาตรา   97  วรรคบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(3)  เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
เก้าสิบวัน  นับถึงวันเลือกตั้ง  
39 บุคคลที่เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หากเป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังแบบแบ่งเขต
เลือกต้ัง   จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกต้ังมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่ากี่ปี  นับถึง
วันสมัครรับเลือกต้ัง 
 1.  3 ปี   2.  4 ปี   3.  5 ปี   4.  6 ปี 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  97 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร 

(4) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย 
(ก) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี  นับถึงวันสมัคร

รับเลือกตั้ง 
40. บุคคลที่เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมาแล้ว  แต่ยังไม่ถึงกำหนดก่ีปี นับถึงวันเลือกต้ัง จึงจะเป็นบุคคลที่
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 1.  5  ปี   2.  10  ปี  3.  15  ปี  4.  20  ปี 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  98   บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(7) เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง สิบปี  นับถึงวันเลือกตั้ง 
41. อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดคราวละก่ีปี  นับแต่วันเลอืกต้ัง 
 1.  3  ปี   2.  4  ปี   3.  5  ปี   4.  6  ปี 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  99  วรรคแรก  อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดคราวละ สี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ง 
42. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเร่ิมต้ังแต่เม่ือใด 
 1.  เมื่อประชุมสภา     2.  วันเลือกตั้ง 
 3.  วันโปรดเกล้าเข้ารับตำแหน่ง   4.  ไม่มีข้อใดถูก 
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ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา 100   สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่ วันเลือกต้ัง  
43. เม่ืออายุของสภาผูแ้ทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกต้ังทั่วไปภายในกำหนดก่ีวัน  นับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอาย ุ
 1.  30  วัน  2.  45  วัน  3.  60  วัน  4.  90  วัน 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  102   วรรคแรก  เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรส้ินสุดลง พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตรา
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่  เป็นการเลือกตั้งท่ัวไป ภายใน สี่สิบห้าวัน  นับแต่วันท่ี
สภาผู้แทนราษฎรส้ินอายุ 
44. วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนก่ีคน 
 1.  150  คน  2.  200  คน  3.  250  คน  4.  300  คน 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา   107  วรรคแรก  วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน  สองร้อยคน 
45. การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นข้อใด 
 1.  พระราชกฤษฎีกา    2.  พระราชบัญญัติ 
 3.  พระราชกำหนด    4.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ตอบ  1.  แนวคิด   มาตรา   107  วรรคห้า  การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็น พระราชกฤษฎีกา 
46. สมาชิกวุฒิสภาต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี  ในวันสมัครรับเลือก 
 1.  20  ปี   2.  30  ปี  3.  40  ปี  4.  50  ปี 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  108    สมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 ก. คุณสมบัติ 
   (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า สี่สิบปี ในวันสมัครรับเลือก 
47. สมาชิกวุฒิสภาต้องมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่ากี่ปี  จึง
จะเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ 
 1.  5  ปี   2.  10  ปี  3.  15  ปี  4.  20  ปี 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา   108   สมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 ก. คุณสมบัติ 
 (3) มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในด้านท่ีสมัคร ไม่น้อยกว่าสิบปี 
48. อายุของวุฒิสภามีกำหนดคราวละก่ีปี นับแต่วันประกาศผลการเลือก 
 1.  3  ปี   2.  4  ปี   3.  5  ปี   4.  6  ปี 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา   109  วรรคแรก  อายุของวุฒิสภามีกำหนดคราวละ ห้าปี นับแต่วันประกาศผลการเลือก 
49. สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเร่ิมต้ังแต่เม่ือใด 
 1.  วันท่ีมีการประชุมสภาครั้งแรก   
 2.  วันท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือก 
 3.  วันท่ีทรงโปรดเกล้าฯเข้ารับตำแหน่ง  4.  วันท่ีเริ่มรับสมัคร 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา  109   วรรคสอง   สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มต้ังแต่ วันที่คณะกรรมการการ
เลือกต้ังประกาศผลการเลือก 
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50 บุคคลผู้เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา  และสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้วยังไม่เกินก่ีปี จะเป็นรัฐมนตรีหรือผู้
ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมิได้ 
 1.  2  ปี   2.  3  ปี   3.  4  ปี   4.  5  ปี 
 ตอบ  1.  แนวคิด   มาตรา   112  บุคคลผู้เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพส้ินสุดลงมาแล้วยัง 
ไม่เกินสองปี จะเป็นรัฐมนตรีหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมิได้ 
51. สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่ละสภา มีประธานสภาและรองประธานสภาก่ีคน 
 1.  ประธานสภาคนหนึ่ง  และรองประธานสภาคนหนึ่ง 
 2.  ประธานสภาคนหนึ่ง  และรองประธานสภาสองคน 
 3.  ประธานสภาคนหนึ่ง  และรองประธานสภาคนหนึ่งหรือสองคน 
 4.  ประธานสภาคนหนึ่ง  และรองประธานสภาสามคน 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  116   วรรคแรก  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่ละสภามีประธานสภาคนหนึ่ง  และ
รองประธานสภาคนหนึ่งหรือสองคน 
52. ในระยะเวลาใด ที่ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไปทำการ
สอบสวนในฐานะท่ีสมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา 
 1.  ก่อนเปิดสมัยประชุม    2.  ในระหว่างสมัยประชุม 
 3.  หลังปิดสมัยประชุม    4.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา   125  วรรคแรก   ในระหว่างสมัยประชุม  ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัว
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไปทำการสอบสวนในฐานะท่ีสมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา 
53. ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติโดยผู้มิสิทธิเลือกต้ัง  จะต้องเป็นกรณีที่มีผู้มีสิทธิเลือกต้ังจำนวนไม่น้อยกว่าก่ีคน   
เข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด 5 หน้าที่ของรัฐได้  
 1.  10,000 คน  2.  15,000 คน  3.  20,000 คน  4.  25,000 คน 
ตอบ  1.  แนวคิด   มาตรา   133  วรรคแรก    ร่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน และจะเสนอได้ก็
แต่โดย (1) คณะรัฐมนตรี 
 (2) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน 
 (3) ผู้มีสิทธิเลือกต้ังจำนวน  ไม่น้อยกว่า หนึ่งหม่ืนคน  เข้าช่ือเสนอกฎหมายตามหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวง
ชนชาวไทย หรือหมวด 5 หน้าท่ีของรัฐ  ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 
54. สภาผู้แทนราษฎรจะยกร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ตามมาตรา 137 ขึ้นพิจารณาใหม่ได้เม่ือพ้น
กำหนดเวลาเท่าใด 
 1.  90  วัน  2.  120  วัน  3.  180  วัน  4.  240  วัน 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  138   วรรคแรก  สภาผู้แทนราษฎรจะยกร่างพระราชบัญญัติท่ีต้องยับย้ังไว้ตามมาตรา 
137 ขึ้นพิจารณาใหม่ได้เมื่อพ้น หนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
55. งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ทำเป็นกฎหมายลำดับใด 
 1.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  2.  พระราชบัญญัติ 
 3.  พระราชกำหนด    4.  พระราชกฤษฎีกา 
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ตอบ  2.  แนวคิด   มาตรา   141  วรรคแรก  งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ทำเป็นพระราชบัญญัติ 
56. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก่ีวัน  
นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร 
 1.  60  วัน  2.  90  วัน  3.  105  วัน  4.  120  วัน 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  143   วรรคแรก   ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย สภาผู้แทนราษฎรจะต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จ  ภายในหนึ่งร้อยห้าวัน  นับแต่วันท่ีร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร 
57. ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ  การเสนอ การแปรญัตติหรือการ
กระทำด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระทำได้หรือไม่ 
 1.  กระทำมิได้     2.  กระทำได้ท้ังหมด  ไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใด 
 3.  กระทำได้เฉพาะบางส่วน 
 4.  กระทำได้  หากได้รับความเห็นชอบจากประธานหรือผู้เป็นหัวหน้าในคณะนั้นๆ 
ตอบ  1.  แนวคิด   มาตรา   144  วรรคสอง  ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ  
การเสนอ การแปรญัตติหรือการกระทำด้วยประการใด ๆ ท่ีมีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือ 
กรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระทำมิได้ 
58. ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใด ของจำนวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา เห็นว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืน ตามข้อ38. (ในกรณีที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย) 
ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา 
 1.  1  ใน 10  2.  2  ใน 10  3.  3  ใน 10  4.  4  ใน 10 
ตอบ   1.   แนวคิด   มาตรา   144  วรรคสาม  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจำนวนไม่
น้อยกว่า  หนึ่งในสิบ  ของจำนวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภาเห็นว่ามีการกระทำท่ีฝ่าฝืนบทบัญญัติตาม
วรรคสอง ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่พิจารณา 
59. เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจัดทำโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการดำเนินการอันเปน็การ
ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถ้าได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือหรือมีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ ให้ถือว่ามีผลอย่างไร 
 1.  ให้ได้รับการลดโทษลงกึ่งหนึ่ง   2.  ให้ลงโทษตามความผิดนั้นๆ 
 3.  ให้พ้นจากความรับผิด    4.  เป็นดุลพินิจของศาลว่าจะลงโทษหรือไม่ก็ได้ 
ตอบ  3.   แนวคิด   มาตรา  144   วรรคสี่   เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดจัดทำโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณ
โดยรู้ว่ามีการดำเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถ้าได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนงัสือหรือ
มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบให้พ้นจากความรับผิด 
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60. ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว  ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้ภายในกำหนดก่ีวันนับแต่วันที่
ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา 
 1.  3  วัน   2.  4 วัน  3.  5  วัน  4.  7 วัน 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  145   ร่างพระราชบัญญัติท่ีได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้  ห้า
วัน นับแต่วันท่ีได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา 
61. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินก่ีคนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่
บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน 
 1.  30  คน  2.  35  คน  3.  37  คน  4.  40  คน 
ตอบ   2.  แนวคิด   มาตรา  158   วรรคแรก  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน
สามสิบห้าคน  ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าท่ีบริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน 
62. นายกรัฐมนตรีต้องแต่งต้ังจากบุคคลซ่ึงผู้ใดให้ความเห็นชอบตามมาตรา 159 
 1.  พระมหากษัตริย์ 2.  องคมนตรี  3.  สภาผู้แทนราษฎร 4.  วุฒิสภา 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  158  วรรคสอง  นายกรัฐมนตรีต้องแต่งต้ังจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎร ให้ความ
เห็นชอบตามมาตรา 159 
63. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องมีกฎหมายเก่ียวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราซ่ึงจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วน
และลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดินพระมหากษัตริย์จะทรงตรากฎหมายใดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ 
 1.  พระราชกฤษฎีกา    2.  พระราชกำหนด  
 3.  ประมวลกฎหมาย    4.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ตอบ  2.   แนวคิด   มาตรา  174   วรรคแรก  ในกรณีท่ีมีความจำเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา
ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหากษัตริย์จะทรงตรา  พระราช
กำหนด  ให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ 
64. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด  และ มีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี แต่ไม่ถึงก่ีปี ในวันที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา 
 1.  ไม่ต่ำกว่า  25  แต่ไม่ถึง  65   2.  ไม่ต่ำกว่า  35  แต่ไม่ถึง  65 
 3.  ไม่ต่ำกว่า  45  แต่ไม่ถึง  68   4.  ไม่ต่ำกว่า  55  แต่ไม่ถึง  70 
ตอบ   3. แนวคิด   มาตรา  201  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ด้วย 
 (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่ถึงหกสิบแปดปี ในวันท่ีได้รับการคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา 
65. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดำรงตำแหน่งก่ีปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ัง และให้ดำรง
ตำแหน่งได้ก่ีวาระเดียว 
 1.  5  ปี  1  วาระ  2.  5  ปี  2  วาระ 3.  7  ปี  1  วาระ 4.  7  ปี  2  วาระ 
 ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา   207  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมวีาระการดำรงตำแหน่ง  เจ็ดปี นับแต่วันท่ี
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ัง และให้ดำรงตำแหน่ง ได้เพียง วาระเดียว 
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66. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีอายุครบกี่ปี 
 1.  60  ปี   2.  65  ปี  3.  70  ปี  4.  75  ปี 
ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา   208  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
(4) มีอายุครบ เจ็ดสิบห้าปี 
67. ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามทั่วไป  และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี แต่
ไม่เกินก่ีปี 
 1.  ไม่ต่ำกว่า  40  ปี  แต่ไม่เกินกว่า  60  ปี  2.  ไม่ต่ำกว่า  45  ปี  แต่ไม่เกินกว่า  65  ปี 
 3.  ไม่ต่ำกว่า  45  ปี  แต่ไม่เกินกว่า  70  ปี  4.  ไม่ต่ำกว่า  45  ปี  แต่ไม่เกินกว่า  75  ปี 
ตอบ  3.   แนวคิด   มาตรา   216  นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามท่ีบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในส่วนท่ีว่า
ด้วยองค์กรอิสระแต่ละองค์กรแล้ว ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามท่ัวไป
ดังต่อไปนี้ด้วย  (1) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปี  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบป ี
68. คณะกรรมการการเลือกต้ังประกอบด้วยกรรมการจำนวนก่ีคน 
 1.  5  คน   2.  6  คน  3.  7  คน  4.  9  คน 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  222   วรรคแรก  คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจำนวน เจ็ดคน 
69. กรรมการการเลือกต้ังมีวาระการดำรงตำแหน่งก่ีปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ัง และให้ดำรงตำแหน่ง
ได้ก่ีวาระ 
 1.  5  ปี  1  วาระ  2.  5  ปี  2  วาระ 3.  7  ปี  1  วาระ 4.  7  ปี  2  วาระ 
ตอบ  3.   แนวคิด   มาตรา   223  วรรคแรก กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง เจด็ปี  นับแต่วันท่ี
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ัง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียง  วาระเดียว 
70. ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจำนวนก่ีคน  ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามคำแนะนำของวุฒิสภา จากผู้ซ่ึงได้รับการ
สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 
 1.  3  คน   2.  5  คน  3.  7  คน  4.  9  คน 
ตอบ   1.  แนวคิด   มาตรา    228   วรรคแรก  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจำนวน สามคน  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ัง
ตามคำแนะนำของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 
71. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจำนวนก่ีคน 
 1.  3  คน   2.  5  คน  3.  7  คน  4.  9  คน 
ตอบ  4.  แนวคิด   มาตรา  232   วรรคแรก  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกอบด้วย
กรรมการจำนวน เก้าคน 
72. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการจำนวนก่ีคน 
 1.  3  คน   2.  5  คน  3.  7  คน  4.  9  คน 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา   238  วรรคแรก   คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการจำนวน  
เจ็ดคน 
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ความรู้เก่ียวกับนโยบายแห่งรัฐ 
แนวนโยบายแห่งรัฐ  
มาตรา ๖๔ 
 ⬧บทบญัญติัในหมวดน้ีเป็นแนวทางให้รัฐด าเนินการตรากฎหมายและก าหนดนโยบาย 
ในการบริหารราชการแผน่ดิน 
มาตรา ๖๕ 
 ⬧รัฐพึงจดัให้มยีทุธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนืตามหลกัธรรมาภิบาลเพ่ือใชเ้ป็น
กรอบในการจดัท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งและบรูณาการกนัเพือ่ให้เกิดเป็นพลงัผลกัดนัร่วมกนัไปสู่เป้าหมายดงักล่าว 
 ⬧การจดัท า การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พงึมใีนยทุธศาสตร์ชาติให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมายบญัญติั ทั้งน้ี กฎหมายดงักล่าวตอ้งมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมและการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอยา่งทัว่ถงึดว้ย 
 ⬧ยทุธศาสตร์ชาติ เมื่อไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ให้ใชบ้งัคบัได ้
มาตรา ๖๖ 
 ⬧รัฐพึงส่งเสริมสัมพนัธไมตรีกบันานาประเทศโดยถือหลกัความเสมอภาคในการปฏิบติัต่อกนั และไม่
แทรกแซงกิจการภายในของกนัและกนั ให้ความร่วมมอืกบัองคก์ารระหว่างประเทศและคุม้ครองผลประโยชน์ของชาติ
และของคนไทยในต่างประเทศ 
มาตรา ๖๗ 
 ⬧รัฐพึงอุปถมัภแ์ละคุม้ครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น 
 ⬧ในการอปุถมัภแ์ละคุม้ครองพระพุทธศาสนาอนัเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญน่บัถอืมาชา้นาน รัฐ
พึงส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาและการเผยแผห่ลกัธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทเพ่ือให้เกิดการพฒันาจิตใจ
และปัญญา และตอ้งมีมาตรการและกลไกในการป้องกนัมิให้มีการบ่อนท าลายพระพุทธศาสนาไมว่่าในรูปแบบใด และ
พึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการด าเนินมาตรการหรือกลไกดงักล่าวดว้ย 
มาตรา ๖๘ 
 ⬧รัฐพึงจดัระบบการบริหารงานในกระบวนการยติุธรรมทุกดา้นให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบติั 
และให้ประชาชนเขา้ถงึกระบวนการยติุธรรมไดโ้ดยสะดวก รวดเร็วและไม่เสียค่าใชจ้่ายสูงเกินสมควร 
มาตรา ๗๓ 
 ⬧รัฐพึงจดัให้มมีาตรการหรือกลไกทีช่่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไดผ้ลผลิตที่
มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภยั โดยใชต้น้ทุนต ่าและสามารถแข่งขนัในตลาดได ้และพงึช่วยเหลอืเกษตรกรผู ้
ยากไร้ให้มีที่ท ากินโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวธีิอืน่ใด 
มาตรา ๗๔ 
 ⬧รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการท างานอยา่งเหมาะสมกบัศกัยภาพและวยัและให้มีงานท า 
และพึงคุม้ครองผูใ้ชแ้รงงานให้ไดร้ับความปลอดภยัและมีสุขอนามยัที่ดีในการท างานไดร้ับรายได ้สวสัดิการ การ
ประกนัสังคม และสิทธิประโยชน์อื่นท่ีเหมาะสมแก่การด ารงชีพ และพึงจดัให้มีหรือส่งเสริมการออมเพ่ือการด ารงชีพ
เมื่อพน้วยัท างาน 
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 ⬧รัฐพึงจดัให้มรีะบบแรงงานสัมพนัธท์ี่ทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
มาตรา ๗๕ 
 ⬧รัฐพึงจดัระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมโีอกาสไดร้ับประโยชนจ์ากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อม
กนัอยา่งทัว่ถงึ เป็นธรรม และย ัง่ยนื สามารถพ่ึงพาตนเองไดต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ขจดัการผูกขาดทาง
เศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และพฒันาความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ 
 ⬧รัฐตอ้งไม่ประกอบกิจการที่มลีกัษณะเป็นการแข่งขนักบัเอกชน เวน้แต่กรณีที่มีความจ าเป็นเพือ่ประโยชน์ใน
การรกัษาความมัน่คงของรัฐ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การจดัให้มีสาธารณูปโภคหรือการจดัท าบริการ
สาธารณะ 
 ⬧รัฐพึงส่งเสริม สนบัสนุน คุม้ครอง และสร้างเสถยีรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆและกิจการ
วิสาหกิจขนาดยอ่มและขนาดกลางของประชาชนและชุมชนในการพฒันาประเทศ รัฐพงึค านึงถงึความสมดุลระหว่าง
การพฒันาดา้นวตัถุกบัการพฒันาดา้นจิตใจและความอยูเ่ยน็เป็นสุขของประชาชน ประกอบกนั 
มาตรา ๗๖ 
 ⬧รัฐพึงพฒันาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคส่วนทอ้งถิ่น และงานของรัฐ
อยา่งอื่น ให้เป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐตอ้งร่วมมอืและช่วยเหลือกนัในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจดัท าบริการสาธารณะและการใชจ้่ายเงนิงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพฒันาเจา้หนา้ท่ีของรัฐให้มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และ
มีทศันคติเป็นผูใ้ห้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบติั และปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ⬧รัฐพึงด าเนินการให้มกีฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรม โดยกฎหมายดงักล่าวอยา่งนอ้ยตอ้งมมีาตรการป้องกนัมใิห้ผูใ้ดใชอ้  านาจ หรือกระท าการโดยมิชอบที่เป็นการ
กา้วก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบติัหนา้ท่ี หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐ 
 ⬧รัฐพึงจดัให้มมีาตรฐานทางจริยธรรม เพือ่ให้หน่วยงานของรัฐใชเ้ป็นหลกัในการก าหนดประมวลจริยธรรม
ส าหรับเจา้หนา้ท่ีของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซ่ึงตอ้งไม่ต ่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดงักล่าว 
มาตรา ๗๗ 
 ⬧รัฐพึงจดัให้มกีฎหมายเพียงเท่าที่จ  าเป็น และยกเลกิหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไมส่อดคลอ้ง
กบัสภาพการณ์ หรือท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวติหรือการประกอบอาชีพโดยไมช่กัชา้เพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่
ประชาชน และด าเนินการให้ประชาชนเขา้ถงึตวับทกฎหมายต่าง ๆไดโ้ดยสะดวกและสามารถเขา้ใจกฎหมายไดง้่าย
เพ่ือปฏิบติัตามกฎหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ⬧ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบบั รัฐพึงจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง วิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากกฎหมายอยา่งรอบดา้นและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อ
ประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอนเมื่อกฎหมายมผีลใชบ้งัคบัแลว้ รัฐ
พึงจดัให้มีการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมายทกุรอบระยะเวลาทีก่  าหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ประกอบดว้ย เพื่อพฒันากฎหมายทุกฉบบัให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบับริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ⬧รัฐพึงใชร้ะบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีทีจ่  าเป็น พงึก าหนดหลกัเกณฑก์ารใช้ 
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ดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีของรัฐและระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายให้ชดัเจน และ
พึงก าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง 
มาตรา ๗๘ 
 ⬧รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจที่ถกูตอ้งเก่ียวกบัการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศดา้นต่าง ๆ การจดัท าบริการสาธารณะทั้งใน
ระดบัชาติและระดบัทอ้งถิน่ การตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้งการ
ตดัสินใจทางการเมือง และการอื่นใดบรรดาทีอ่าจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน 
 

การปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน 

ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 

เร่ือง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) 
 โดยที่ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี เร่ือง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และใชบ้งัคบั เมื่อวนัที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น เน่ืองจากพระราชบญัญติัแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้การจดัท าแผนการปฏิรูปประเทศตอ้งสอดคลอ้งและเป็นไปในทศิทางเดียวกบั
ยทุธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติซ่ึงต่อมายทุธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ มีผลบงัคบั
ใชเ้มื่อวนัที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑และแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ มีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ 
ส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยทุธศาสตร์ชาติโดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นต่าง ๆ ด าเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตาม
ขั้นตอนของกฎหมายแลว้เสร็จ และเมื่อไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภาเพ่ือทราบแลว้ 

ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใชบ้งัคบัต่อไป 

 เพื่อให้เป็นไปตามที่ก  าหนดในพระราชบญัญติัแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศพ.ศ. ๒๕๖๐ 
ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะส านกังานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ ไดด้ าเนินการเสนอร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ต่อคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติเพื่อ
พิจารณาความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ ดว้ยแลว้ 

 บดัน้ี คณะรัฐมนตรีไดพิ้จารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ตามที่ส านกังาน
สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และรัฐสภารับทราบแผนการปฏิรูปประเทศ(ฉบบัปรับปรุง) เป็นที่เรียบร้อยแลว้ 
จึงให้ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั 

 

ประกาศ ณ วนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 

พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดนิ 
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของส านกังานผูต้รวจการ
แผ่นดิน รวมถงึขอ้มูลข่าวสารทีไ่ดม้าจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยผูต้รวจการ
แผ่นดิน เพ่ือให้การจดัระบบ การขอ การอนุญาต และการบริหารจดัการขอ้มูลข่าวสารเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยผูต้รวจการแผน่ดิน 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔) ประกอบมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าดว้ยผูต้รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประธานผูต้รวจการแผ่นดินและผูต้รวจการแผ่นดินปรึกษาหารือ
และเห็นชอบร่วมกนัจึงออกระเบียบไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบผูต้รวจการแผ่นดินว่าดว้ยขอ้มูลข่าวสารของส านกังาน 
ผูต้รวจการแผน่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
 (๑) ระเบียบผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภาว่าดว้ยขอ้มูลข่าวสารของส านกังานผูต้รวจการแผน่ดิน 
ของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 (๒) ระเบียบส านกังานผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภาว่าดว้ยการส่งเอกสารตามหมายเรียกของศาล 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ข้อ ๔ ในระเบียบน้ี 
 “ผูต้รวจการแผ่นดิน” หมายความรวมถงึประธานผูต้รวจการแผ่นดินดว้ย 
 “ส านกังาน” หมายความว่า ส านกังานผูต้รวจการแผ่นดิน 
 “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส านกังานผูต้รวจการแผ่นดิน 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของส านกังาน 
 “พนกังาน” หมายความว่า พนกังานส านกังานผูต้รวจการแผน่ดิน 
 “ขอ้มลูข่าวสาร” หมายความว่า ขอ้มูลข่าวสารตามกฎหมายว่าดว้ยขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
 “ขอ้มลูข่าวสารของส านกังาน” หมายความว่า ขอ้มลูข่าวสารทีอ่ยูใ่นความครอบครองหรือ 
ควบคุมดูแลของส านกังาน 
 ข้อ ๕ ให้ประธานผูต้รวจการแผน่ดินรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มอี  านาจก าหนด 
หลกัเกณฑ ์วิธีปฏิบติั หรือด าเนินการอืน่ใด เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบติัตามระเบียบน้ี 
 ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี ให้ประธานผูต้รวจการแผน่ดินเป็นผูว้ินิจฉัยช้ีขาด
และค าวินิจฉัยของประธานผูต้รวจการแผน่ดินให้ถือเป็นที่สุด 
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หมวด ๑ 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของส านักงาน 

______________ 
 ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการขอ้มลูข่าวสารของ ส านกังาน ซ่ึงเลขาธิการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบร่วมกนั 
ของผูต้รวจการแผ่นดิน ประกอบดว้ย 
 (๑) เลขาธิการหรือรองเลขาธิการ เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) พนกังานผูด้  ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ หรือพนกังานผูด้  ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบั
ช านาญการพิเศษข้ึนไป จ านวนห้าคน เป็นกรรมการ 
 (๓) ผูอ้  านวยการส านกับริหารกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้มผีูช่้วยเลขานุการไดไ้ม่เกิน
สองคน 
 ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีหนา้ท่ีและอ านาจ ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) ก าหนดหลกัเกณฑ ์หรือมาตรการเก่ียวกบัการบริหาร การจดัระบบ การยื่นค าขอการอนุญาตและ
การให้บริการขอ้มลูข่าวสารของส านกังานตามระเบียบน้ี โดยความเห็นชอบร่วมกนัของผูต้รวจการแผ่นดิน 
 (๒) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเก่ียวกบัประเภทขอ้มูลข่าวสารของส านกังานที่ไม่ตอ้งเปิดเผย 
 (๓) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเก่ียวกบัประเภทขอ้มลูข่าวสารของส านกังานที่ควรจดัเก็บ 
ไวท้ี่ส านกังาน หรือส่งไปยงัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ก  าหนดในกฎหมายว่า
ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
 (๔) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเก่ียวกบัการเช่ือมโยงขอ้มูลข่าวสารของส านกังานกบัหน่วยงาน
อื่นของรัฐหรือเอกชน 
 (๕) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเก่ียวกบัการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการขอ้มลูข่าวสาร
ของส านกังานตามระเบียบน้ี 
 (๖) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการด าเนินการตาม
ระเบียบน้ี 
 (๗) ด าเนินงานอื่นใดตามที่ผูต้รวจการแผ่นดินหรือเลขาธิการมอบหมาย 
 ข้อ ๘ การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ถา้ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที่ประชุมหรือไมอ่าจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้กรรมการที่มาประชุมเลอืก
กรรมการคนหน่ึงเพ่ือท าหนา้ท่ีประธานในที่ประชุม 
 การวนิิจฉัยช้ีขาดของทีป่ระชุมให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึง 
ในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 เบ้ียประชุมกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบผูต้รวจการแผ่นดินว่าดว้ยการนั้น 
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หมวด ๒ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส านกังาน 

___________ 
 ข้อ ๙ ให้ส านกังานจดัให้มีศูนยข์อ้มูลข่าวสารของส านกังาน เพื่อเป็นสถานที่ส าหรับประชาชน
สามารถใชใ้นการคน้หาและศึกษาขอ้มูลข่าวสารไดโ้ดยสะดวกตามสมควร สามารถเขา้ตรวจดูไดอ้ยา่งกวา้งขวางและมี
ประสิทธิภาพ และจดัให้มีพนกังานประจาศูนยข์อ้มูลข่าวสารของส านกังานเพ่ือควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และ 
ประสานงานให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
 ข้อ ๑๐ ให้ส่วนงานภายในส านกังาน จดัประเภทขอ้มูลข่าวสารทีอ่ยูใ่นความรับผิดชอบส่งให้ 
ส านกับริหารกลาง เพ่ือรวบรวมและจดัระบบขอ้มลูนั้นไวใ้นศูนยข์อ้มลูข่าวสารของส านกังาน ทั้งน้ีตามท่ี
คณะกรรมการก าหนด 
 ข้อ ๑๑ ให้พนกังานประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสารของส านกังาน อ านวยความสะดวกในการให้บริการ
ขอ้มูลข่าวสารของส านกังาน โดยจดัท าดชันีขอ้มูลข่าวสารของส านกังานที่มรีายละเอียดเพยีงพอส าหรับประชาชน
สามารถคน้หาขอ้มลูข่าวสารไดเ้อง ซ่ึงอาจจดัท าผา่นระบบดิจิทลัหรือระบบอื่นใดท่ีมีความสะดวกในการสืบคน้และมี
การควบคุมความปลอดภยัของระบบดว้ย 

หมวด ๓ 
การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต 

___________ 
 ข้อ ๑๒ ผูใ้ดประสงคจ์ะเขา้ตรวจดู ศึกษา คน้ควา้ หรือขอส าเนาขอ้มูลข่าวสาร ให้ยื่นค าขอ 
ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการก าหนด หรือท าเป็นหนงัสืออยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอยีด ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) ช่ือและทีอ่ยูข่องผูข้อขอ้มูลข่าวสาร พร้อมเอกสารแสดงตวับุคคล 
 (๒) รายละเอียดของขอ้มูลข่าวสารที่ตอ้งการในลกัษณะที่เขา้ใจไดต้ามสมควร 
 (๓) เหตุผลที่ขอให้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร หรือวตัถปุระสงคใ์นการน าไปใช ้
 (๔) ลายมือช่ือของผูข้อ 
 กรณีผูข้อตามวรรคหน่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ อาจท าเป็นหนงัสือราชการหรือ
ยื่นค าขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมทั้งแสดงเหตุผลและความจ าเป็นก็เพียงพอ 
 การขอขอ้มลูข่าวสารของส านกังานตามหมายเรียกพยานเอกสารหรือค าส่ังของศาล ถือว่าเป็นการขอ
ส าเนาขอ้มลูข่าวสารตามระเบียบน้ี 
 ข้อ ๑๓ การขอขอ้มูลข่าวสารของส านกังานตามหมายเรียกพยานเอกสารหรือค าส่ังของศาลให้
ส านกังานพิจารณาด าเนินการตามระเบียบน้ีโดยไม่ชกัชา้ 
 ข้อ ๑๔ เลขาธิการหรือรองเลขาธิการซ่ึงเลขาธิการมอบหมาย เป็นผูม้อี  านาจอนุญาตให้ตรวจด ูศึกษา 
คน้ควา้ หรือให้ท าส าเนาขอ้มลูข่าวสารของส านกังานตามระเบียบน้ี ทั้งน้ีอาจมอบหมายให้คณะกรรมการเสนอ
ความเห็นเพือ่ประกอบการพจิารณาดว้ยก็ได ้
 การอนุญาตให้ส่งเอกสารตามหมายเรียกหรือค าส่ังของศาล และการอนุญาตให้เปิดเผยขอ้มลู 
ข่าวสารที่ไดม้าจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยผูต้รวจการแผ่นดินจะตอ้ง 
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ไดร้ับความเห็นชอบจากผูต้รวจการแผน่ดินก่อน 
 ในกรณีทีไ่ม่อาจวนิิจฉัยไดว้่าขอ้มลูข่าวสารใดเป็นขอ้มูลข่าวสารที่เปิดเผยไดห้รือไม่ให้เลขาธิการ
รายงานประธานผูต้รวจการแผ่นดินเพ่ือวินิจฉัยช้ีขาด 
 ข้อ ๑๕ กรณีมีค าส่ังไม่เปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ให้ส านกังานแจง้ค าส่ังพร้อมเหตุผลให้ผูย้ืน่ค าขอทราบ
ภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีค าส่ัง และแจง้ให้ทราบถึงสิทธิและก าหนดเวลาในการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามกฎหมายว่าดว้ยขอ้มูลข่าวสารของราชการดว้ย 
 ข้อ ๑๖ การเขา้ตรวจดู การศึกษา คน้ควา้ การขอขอ้มูลข่าวสารของส านกังาน หรือการขอส าเนาขอ้มูล
ข่าวสารของส านกังาน และการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบร่วมกนั
ของผูต้รวจการแผ่นดิน 
 ขอ้มูลข่าวสารใดหากมกีฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดวธีิปฏิบติั
เก่ียวกบัการขอขอ้มลูข่าวสารและการอนุญาตไวเ้ป็นพิเศษ ให้ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบประกาศ ค าส่ัง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีดงักล่าวดว้ย 

หมวด ๔ 
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

_________ 
 ข้อ ๑๗ ให้ส านกังานจดัให้มีสถานที่ส าหรับศูนยข์อ้มูลข่าวสารของส านกังาน เพ่ือให้บริการ 
ขอ้มูลข่าวสารของส านกังาน การติดต่อเพ่ือขอรับขอ้มูลข่าวสารของส านกังาน หรือให้ค าแนะน าในการติดต่อกบั
หน่วยงานของรัฐ และเป็นศูนยป์ระสานงานกบัส่วนงานภายในส านกังาน เพื่อให้บริการขอ้มูลข่าวสารของส านกังาน
ส าหรับประชาชน 
 ข้อ ๑๘ ให้ส านกับริหารกลาง ก ากบัดูแลศูนยข์อ้มลูข่าวสารของส านกังาน เพ่ือด าเนินการให้มบีริการ
ขอ้มูลข่าวสารของส านกังานไวใ้ห้ประชาชนเขา้ตรวจดู ศึกษาคน้ควา้ ตลอดจนเผยแพร่ ขายจ าหน่ายจ่ายแจก รวมทั้ง
จดัท าส าเนาขอ้มูลข่าวสารดว้ย 
 การบริหารขอ้มูลข่าวสารของส านกังานนอกจากทีก่ล่าวในวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบร่วมกนัของผูต้รวจการแผ่นดิน 
 ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการก าหนดอตัราของขอ้มูลขา่วสารของส านกังานบางชนิดท่ีสามารถ 
ขายหรือจ าหน่ายได ้และก าหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการท าส าเนาหรือส าเนาที่มีการรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล
ข่าวสารของส านกังาน โดยความเห็นชอบร่วมกนัของผูต้รวจการแผ่นดิน และจดัท าเป็นประกาศตามความในระเบียบน้ี 
 รายรับจากการขายหรือจาหน่ายขอ้มลูข่าวสารของส านกังานหรือค่าธรรมเนียม ให้เป็นรายได ้
ของส านกังาน 
 ข้อ ๒๐ ส านกังานจะอนุญาตให้ตรวจดูขอ้มูลข่าวสารของส านกังานไดใ้นกรณีที่เป็นขอ้มูล 
ข่าวสารท่ีมีอยูแ่ลว้ในสภาพท่ีพร้อมจะให้ได ้และส านกังานจะไม่อนุญาตในกรณีท่ีมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) การตรวจหรือขอขอ้มลูนั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ทางการคา้ส่วนตน หรือเป็นการขอขอ้มูล 
ที่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
 (๒) เป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีกระทบต่อความมัน่คงของประเทศ ประสิทธิภาพในการบงัคบัใช ้
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กฎหมาย ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นเร่ืองที่ทางราชการยงัไม่เปิดเผยและ 
มีการก าหนดชั้นความลบั 
 (๓) เป็นขอ้มลูข่าวสารที่กระทบถงึประโยชน์ไดเ้สียของผูอ้ื่น 
 (๔) เป็นขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล หรือเป็นขอ้มูลที่เปิดเผยแลว้อาจท าให้สามารถระบุตวัตน 
หรือขอ้มูลส่วนบุคคลได ้
 (๕) เป็นขอ้มูลข่าวสารทีไ่ดม้าเน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าดว้ยผูต้รวจการแผ่นดิน เวน้แต่เป็นการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีและอ านาจหรือตามกฎหมายหรือตามค าส่ัง 
ศาล 
 (๖) เป็นขอ้มูลข่าวสารทีม่ีลกัษณะตอ้งห้ามเปิดเผยตามกฎหมาย 
 ข้อ ๒๑ การเขา้คน้ควา้และอา้งอิงขอ้มลูในเร่ืองพิจารณาเสร็จของส านกังาน ตอ้งกระท าภายใน
ขอบเขตและภายใตเ้งือ่นไข ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) เร่ืองพิจารณาเสร็จของส านกังานและเอกสารอืน่ท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งไม่เป็นเร่ืองท่ีมชีั้นความลบั 
เวน้แต่มีสภาพเป็นเอกสารประวติัศาสตร์แลว้ 
 (๒) การขอท าส าเนารายงานการประชุมที่ไม่มกีารรับรองในเร่ืองพจิารณาเสร็จของส านกังานไมว่่า
โดยวธีิการใด ส านกังานจะไมอ่นุญาต เวน้แต่มีเหตุผลความจ าเป็นหรือไดร้ับอนุญาตจากเลขาธิการโดยความเห็นชอบ
ร่วมกนัของผูต้รวจการแผ่นดิน 
 (๓) ในกรณีที่ส านกังานอนุญาตให้คน้ควา้ดว้ยตนเองจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของส านกังานส่ือดิจิทลั 
เอกสาร หรือหนงัสืออื่นใด ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบร่วมกนัของ
ผูต้รวจการแผน่ดิน 
 (๔) ในกรณีที่ผูข้อประสงคท์ี่จะน าขอ้มูลในเร่ืองพจิารณาเสร็จของส านกังานไปใชใ้นการด าเนินคดี
ตอ้งมีหมายเรียกพยานเอกสารจากศาล 
 ข้อ ๒๒ ในกรณีที่มีค าขอส าเนาและส านกังานอนุญาตให้ท าส าเนาได ้ให้พนกังานประจ า 
ศูนยข์อ้มูลข่าวสารของส านกังาน จดัท าส าเนาหรือส าเนาที่มีค ารับรองถกูตอ้งของขอ้มูลข่าวสารทีม่ผีูย้ื่นค าขอภายใน
วนัท าการนั้น ถา้ไม่อาจด าเนินการภายในวนัท าการนั้น ให้แจง้ก าหนดวนัและเวลาเพ่ือให้ผูย้ื่นค าขอมารับแต่ตอ้งไม่เกิน
สิบห้าวนัท าการ ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอาจขยายระยะเวลาออกไปไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินสามสิบวนัท าการ 
 กรณีเอกสารมิไดอ้ยูใ่นความดูแลของศูนยข์อ้มูลข่าวสารของส านกังาน ให้เจา้หนา้ท่ีผูร้ับผิดชอบ 
ส านวนหรือพนกังานท่ีดูแลรกัษาเอกสารนั้นจดัท าส าเนาหรือส าเนาท่ีมีค ารับรองถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสาร 
ภายในกรอบระยะเวลาตามวรรคหน่ึง 
 ข้อ ๒๓ การจดัท าสาเนาทีม่ีค ารบัรองถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสาร ให้พนกังานประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสาร
ของส านกังาน เจา้หนา้ท่ีผูร้ับผิดชอบส านวนหรือพนกังานท่ีดูแลรกัษาเอกสารนั้นแลว้แต่กรณี เป็นผูร้ับรองโดยลง
ลายมอืช่ือพร้อมทั้งช่ือตวั ช่ือสกุล และต าแหน่ง ตลอดจนวนัเดือนปีให้ชดัเจน เวน้แต่การจดัท าส าเนาส่งตามหมายเรียก
ของศาลให้เจา้หนา้ท่ีผูร้ับผิดชอบส านวนหรือพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเอกสารนั้น เป็นผูร้ับรองเอกสาร 
 ในการจดัส่งส าเนาขอ้มูลข่าวสารตามค าขอ อาจด าเนินการส่งผ่านระบบดิจิทลั หรือไปรษณีย ์
ลงทะเบียนตอบรับก็ได ้ทั้งน้ี ส านกังานอาจเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าจดัส่งส าเนาเอกสารตามหลกัเกณฑท์ี่ 
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คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบร่วมกนัของผูต้รวจการแผน่ดิน 

ประกาศ ณ วนัที่ 18 ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
พลเอก วิทวสั รชตะนนัทน ์
ประธานผูต้รวจการแผ่นดิน 
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