
ขอ้สอบ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าใด 

 ก. 17    

 ข. 18 

 ค. 19 

 ง. 20 

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่เท่าใดเป็นต้นไป 

 ก. 4 เมษายน พ.ศ. 2560 

 ข. 5 เมษายน พ.ศ. 2560 

 ค. 6 เมษายน พ.ศ. 2560 

 ง. 7 เมษายน พ.ศ. 2560 

3. ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีทั้งหมด 

 ก. 15 หมวด 279 มาตรา 

 ข. 16 หมวด 289 มาตรา 

 ค. 16 หมวด 279 มาตรา 

 ง. 15 หมวด 289 มาตรา 

4. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ระบุว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของใคร 

 ก. พระมหากษัตริย์ 

 ข. รัฐสภา 

 ค. ปวงชนชาวไทย 

 ง. ศาลรัฐธรรมนูญ 

5. พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงใช้อำนาจผ่านทางใดบ้าง 

 ก. รัฐสภา 

 ข. คณะรัฐมนตรี 

 ค. ศาล 

 ง. ถูกทุกข้อ 
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6. ให้มีประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่น อีกไม่เกินกี่คน 

 ก. 18 คน 

 ข. ไม่เกิน 18 คน 

 ค. 20 คน 

 ง. ไม่เกิน 20 คน 

7. บุคคลใดเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี 

 ก. ประธานรัฐสภา 

 ข. พระมหากษัตริย์ 

 ค. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

 ง. นายกรัฐมนตรี 

8. บุคคลใดเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรี 

 ก. ประธานรัฐสภา 

 ข. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

 ค. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

 ง. ประธานองคมนตรี 

9. ชายและหญิงมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ข้อใดถูกต้อง 

 ก. ชายมีสิทธิและเสรีภาพมากกว่าหญิง 

 ข. หญิงมีสิทธิและเสรีภาพมากกว่าชาย 

 ค. ชายและหญิงมีสิทธิและเสรีภาพมากกว่าคนพิการ 

 ง. ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 

10. รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลากี่ปี 

 ก. 10 ปี 

 ข. 12 ปี 

 ค. 15 ปี 

 ง. 18 ปี 
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11. รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ระบุไว้ในมาตราใด 

 ก. มาตรา 45 

 ข. มาตรา 54 

 ค. มาตรา 56 

 ง. มาตรา 65 

12. บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่กี่ปีเป็นต้นไปและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลผู้
ยากไร้ ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 

 ก. 60 ปี 

 ข. 70 ปี 

 ค. 75 ปีขึ้นไป 

 ง. 55 ปี 

13. หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 บุคคลมีหน้าที่ ระบุมีกี่ข้อ 

 ก. 8 ข้อ 

 ข. 9 ข้อ 

 ค. 10 ข้อ 

 ง. 11 ข้อ 

14. รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรค
หนึ่ง ใครมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 ก. องค์กรบริหารส่วนจังหวัด 

 ข. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 

 ค. ชุมชน 

 ง. ถูกทุกข้อ 

15. ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องใด 

 ก. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 

 ข. การจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ 

 ค. การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 

 ง. การจัดทำแผนงบประมาณประจำปีของการศึกษา 
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16. การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียน ข้อใดไม่ถูกต้อง  

 ก. เป็นคนดี 

 ข. มีวินัย 

 ค. สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน 

 ง. ตลอดจนการศึกษาต่อ 

17. ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อให้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร 

 ก. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา 

 ข. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 

 ค. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพนักเรียน 

 ง. ถูก ข้อ ก กับ ข 

18. มาตรา 79 รัฐสภา ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

 ก. บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ในขณะเดียวกันด้วยก็ได้ 

 ข. บุุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ในขณะเดียวกันก็ย่อมได้ 

 ค. บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ในขณะเดียวกันมิได้ 

 ง. บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ในขณะเดียวกันไม่ได้ 

19. มาตรา 80 ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

 ก. ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นรองประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภา 

 ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภา 

 ค. ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา 

 ง. ถูกทุกข้อ 

20. มาตรา 83 สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน 

 ก. 450 คน 

 ข. 500 คน 

 ค. 550 คน 

 ง. 600 คน 
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21. ผู้แทนราษฎรสมาชิก ซึ่ีงมาจากการเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มีจำนวนเท่าใด  

 ก. 250 คน 

 ข. 350 คน 

 ค. 450 คน 

 ง. 550 คน 

22. ผู้แทนราษฎร สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง จำนวนเท่าใด 

 ก. 150 คน 

 ข. 250 คน 

 ค. 350 คน 

 ง. 450 คน 

23. ข้อใดกล่าวถูกต้อง มาตรา 95 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 ก. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย โดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมา
แล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 ข. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง 

 ค. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือก
ตั้ง 

 ง. ถูกทุกข้อ 

24. มาตรา 96 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

 ก. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

 ข. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 

 ค. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 

 ง. ถูกทุกข้อ 

25. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 ก. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 

 ข. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 

 ค. เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 2 พรรค 

 ง. เป็นสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่า 60 วัน 
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26. ข้อใดเป็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ที่ถูกต้อง 

 ก. มาจากการเลือกตั้ง 

 ข. มาจากการสรรหา 

 ค. มาจากการเลือกตั้ง และมาจากการสรรหา 

 ง. ซึ่งมาจากการเลือกกันเอง 

27. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ให้มีสมาชิกวุฒิสภากี่คน 

 ก. 150 คน 

 ข. 160 คน 

 ค. 180 คน 

 ง. 200 คน 

28. สมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม 

 ก. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

 ข. มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีในวันสมัครรับเลือก 

 ค. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า 10 ปี 

 ง. ถูกทุกข้อ 

29. สมาชิกวุฒิสภามีวาระในการดำรงตำแหน่ง คราวละกี่ีปี 

 ก. 4 ปี 

 ข. 4 ปีไม่เกิน 2 วาระ 

 ค. 5 ปีนับแต่วันประกาศผลการเลือก 

 ง. 6 ปี วาระเดียว 

30. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่น อีกจำนวนเท่าไหร่เป็น
คณะรัฐมนตรี 

 ก. ไม่เกิน 35 คน ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี 

 ข. ไม่เกิน 36 คน ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี 

 ค. ไม่เกิน 37 คน ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี 

 ง. ไม่เกิน 38 คน ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี 
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ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ง 11 ข 21 ข

2 ค 12 ก 22 ก

3 ค 13 ค 23 ง

4 ค 14 ข 24 ง

5 ง 15 ข 25 ข

6 ข 16 ง 26 ง

7 ก 17 ง 27 ง

8 ง 18 ค 28 ง

9 ง 19 ค 29 ค

10 ข 20 ข 30 ข


