www.tamdeedaidee.com 1

แนวข้อสอบระเบียบ ก.ศ. ระเบียบ ก.บ.ศ. ระบบงานในศาลยุตธิ รรม ๒๕๖๓
๑. กรณีการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้ผู้ที่รับราชการมาครบ ๒๕ ปีบริบูรณ์ จัดทา
ประวัติการรับราชการ จานวน ๒ ชุด ส่งไปยังสานักงานศาลยุติธรรมภายในวันที่เท่าใดของปีที่ขอ
พระราชทาน

๑.
๒.
๓.
๔.

๒๐ ธันวาคม
๒๐ มกราคม
๑๐ กุมภาพันธ์
๑๕ เมษายน

๒. ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะในงานของตาแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
๑. ความเข้าใจผู้อนื่
๒. การคิดวิเคราะห์
๓. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
๔. ความถูกต้องของงาน
๓. ข้อใดคือสมรรถนะในงานทุกข้อ
๑. สภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์
๒. การทางานเป็นทีม การบริการทีด่ ี การวางกลยุทธ์
๓. การคิดวิเคราะห์ การมองภาพองค์รวม จริยธรรม
๔. ความถูกต้องของงาน การเข้าใจผู้อื่น การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๔. คุณลักษณะร่วมของข้าราชการศาลยุตธิ รรมทั้งระบบเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์รว่ มกัน หมายถึงข้อใด
๑. ตัวชีว้ ัดผลงาน
๒. สมรรถนะหลัก
๓. สมรรถนะในงาน
๔. แผนยุทธศาสตร์
๕. ข้อใดคือสมรรถนะหลัก
๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ ความถูกต้องของงาน สภาวะผูน้ า จิตสานึกในการให้บริการ
การทางานเป็นทีม
๒. วิสัยทัศน์ จิตสานึกในการให้บริการ การสั่งสมความเชีย่ วชาญในงานอาชีพ
จริยธรรม การทางานเป็นทีม
๓. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ จิตสานึกในการให้บริการ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
จริยธรรม การทางานเป็นทีม
๔. การคิดวิเคราะห์ จิตสานึกในการให้บริการ จริยธรรม วิสัยทัศน์ การทางานเป็น
ทีม
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๖. นายสมชาย ไม่กระตือรือร้นในการทางานที่ได้รับมอบหมาย เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีในด้านใด
๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. จิตสานึกในการให้บริการ
๓. การสั่งสมในความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ๔. การทางานเป็นทีม
๗. แผนยุทธศาสตร์ศาลยุตธิ รรม พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ มีกี่ยุทธศาสตร์
๑. ๔
๒. ๕
๓. ๖
๔. ๗
๘. อานวยความยุตธิ รรมเพือ่ สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม อยู่ในยุทธศาสตร์
ใด
๑. ยุทธศาสตร์ J Justice for All
๒. ยุทธศาสตร์ T Trusted Pillar
๓. ยุทธศาสตร์ I Innovation
๔. ยุทธศาสตร์ C Collaboration
๙. แผนยุทธศาสตร์ศาลยุตธิ รรม พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ มีกี่พันธกิจ
๑. ๓
๒. ๔
๓. ๕
๔. ๖
๑๐. พัฒนานวัตกรรมการอานวยความยุตธิ รรมของศาลยุติธรรม อยู่ในยุทธศาสตร์ใด
๑. ยุทธศาสตร์ J Justice for All
๒. ยุทธศาสตร์ T Trusted Pillar
๓. ยุทธศาสตร์ I Innovation
๔. ยุทธศาสตร์ C Collaboration
๑๑. เพิ่มความเชื่อมั่นศรัทธาในการอานวยความยุตธิ รรม อยู่ในยุทธศาสตร์ใด
๑. ยุทธศาสตร์ J Justice for All
๒. ยุทธศาสตร์ T Trusted Pillar
๓. ยุทธศาสตร์ I Innovation
๔. ยุทธศาสตร์ C Collaboration
๑๒. ข้อใดไม่ใช่งบประมาณรายจ่ายประจาปี
๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
๒.
ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ
๓. ค่าใช้จ่ายด้านลงทุน
๔.
ดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง
๑๓. การจ่ายเงินยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้จ่ายได้สาหรับ
ระยะเวลาไม่เกินกีว่ ัน
๑. ๑๕ วัน
๒.
๓๐ วัน
๓. ๖๐ วัน
๔.
๙๐ วัน
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๑๔. ในศาลจังหวัดนครปฐม ลูกกุญแจตูน้ ิรภัยตูห้ นึง่ ๆ โดยปกติให้มีอย่างน้อย ๒ สารับ โดยสาหรับ
หนึ่งมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือไว้ ส่วนสารับทีเ่ หลือผู้ใดเป็นผู้เก็บรักษาไว้
๑. เจ้าหน้าที่การเงิน
๒.
หัวหน้างานกลุ่มการคลัง
๓. ผู้อานวยการ
๔.
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
๑๕. ข้อใดถูกต้อง
๑. สานวนบังคับคดีนายประกัน เกี่ยวกับหมายบังคับคดีเมื่อเก็บมาแล้ว ๑๐ ปี จะต้อง
เก็บรักษาไว้ตอ่ ไปอีก ๑๐ ปี จึงสามารถทาลายได้
๒. สานวนความคดีไกล่เกลี่ย ให้เก็บรักษาไว้ ๑ ปี จึงสามารถทาลายได้
๓. สารบบความ บัญชีนัดพิจารณา เมื่อมีอายุเกินกว่า ๑๐ ปี จึงทาลายได้
๔. ถูกทุกข้อ
๑๖. ผู้ใดเป็นเลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสานักงานศาลยุติธรรม
๑. ผอ.สานักกฎหมายและวิชาการฯ ๒. ผอ.สานักบริหารกลางและสวัสดิการ
๓. ผอ.สานักแผนงานและงบประมาณ
๔. ผอ.สานัก กศ.
๑๗. ผู้ใดเป็นผู้มอี านาจให้ตรวจดูหรือให้ทาสาเนาข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง
๑. เจ้าพนักงานศาลยุตธิ รรมชานาญการ ๒. หัวหน้ากลุ่ม/ส่วนงานช่วยอานวยการ
๓. ผู้อานวยการ
๔. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
๑๘. ข้อใดคือเป้าหมายการปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ๒๕๖๓
๑. ศาลยุตธิ รรมทัว่ ประเทศให้บริการแก่ประชาชนด้วยระบบดิจิทัล ทาให้การบริการสะดวก
รวดเร็วประหยัดค่าใช้จา่ ย ลดการใช้กระดาษ
๒. การบูรณาการและการเชื่องโยงข้อมูลด้วยระบบดิจทิ ัลระหว่างหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปรับเปลี่ยนวิธีคดิ และวิธีการทางาน
๔. ข้อ ๑ ข้อ ๒ ถูกต้อง
๕. ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ถูกต้อง
๑๙. ข้าราชการศาลยุตธิ รรมผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ ามประมวลจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม
เลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรมอาจสั่งให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนเป็นเวลาไม่เกินเท่าใด
๑. ๑๕ วัน
๒.
๓ เดือน
๓. ๖ เดือน
๔.
๑ ปี
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๒๐. ข้าราชการศาลยุตธิ รรมผู้ใดไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษในเดือน มีนาคม ๒๕๕๙
๑. นาย ก. ลาพักผ่อน วันที่ ๓-๑๐ ของเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
๒. นาง ข. ลาคลอดบุตรตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙
๓. นาย ค. บรรจุรับราชการวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
๔. นาย ง. กลับเข้ารับราชการใหม่วนั ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙
๒๑. ลูกจ้างถูกลงโทษภาคทัณฑ์ ให้งดจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างเป็นเวลาเท่าใด
๑. ๑๕ วัน
๒.
๓ เดือน
๓. ๖ เดือน
๔.
๑ ปี
๒๒. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพลาได้ครัง้ หนึง่ ไม่เกินเท่าใด
๑. ๙๐ วัน
๒.
๓ เดือน
๔. ๑๒๐ วัน
๔.
๑๒ เดือน
๒๓. การซื้อหรือการจ้างกระทาได้กวี่ ิธี
๑. ๓
๒.
๔.
๓. ๕.
๔.
๖
๒๔. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จานวนเงินไม่เกินเท่าใด ที่ไม่ต้องทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
และไม่ตอ้ งดาเนินการในระบบ e-GP
๑. ๕๐,๐๐๐ บาท
๒.
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ๒๐๐,๐๐๐๐ บาท
๔.
๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒๕. การเลือกใช้วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้างโดยปกติเลือกใช้วธิ ีประกาศเชิญชวนทั่วไป แต่ถ้าวงเงินไม่เกิน
เท่าใด สามารถเลือกใช้วธิ ีเฉพาะเจาะจงได้
๑. ๕๐,๐๐๐ บาท
๒.
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ๒๐๐,๐๐๐๐ บาท
๔.
๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒๖. ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะหลักของข้าราชการศาลยุติธรรม
๑. รักศักดิ์ศรี ดารงตนดี
๒.
จิตสานึกในการให้บริการ
๓. จริยธรรม
๔.
สั่งสมความเชียวชาญในอาชีพ
๒๗. ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะในงาน
๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๓. การมองภาพองค์รวม

๒.
๔.

ความมั่นใจในตนเอง
ความถูกต้องของงาน
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๒๘. HR Scorecard หมายถึง
๑. การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. การพัฒนาองค์กรภาครัฐแนวใหม่
๓. ระบบการบริหารภาครัฐด้านการประเมินผลงาน
๔. แผนยุทธศาสตร์ศาลยุตธิ รรม
๒๙. ข้อใดถูกต้อง
๑. การจัดทาสานวนความให้จดั เรียงตามลาดับเวลา วัน เดือน และปีที่เข้าสูส่ านวน
ความ
๒. ให้เก็บสานวนความทีห่ ้องเก็บสานวน สานวนความที่ปฏิบัติงานเสร็จแล้วให้ส่งคืน
ห้องเก็บสานวนทุกครั้ง
๓. คดีที่มคี าขอให้ปลดเปลือ้ งทุกข์อันไม่อาจคานวณเป็นราคาเงินได้ คดีทวั่ ไปรวมทั้งคดี
ไม่มขี ้อพิพาท เสียค่าขึ้นศาลเรื่องละ ๒๐๐ บาท
๔. ถูกทุกข้อ
๓๐. งานอุทธรณ์ การส่งใบรับสานวน (แบบ ข) คืนศาลเดิม หากศาลที่ส่งสานวนไม่ได้รบั ใบรับ
สานวน (แบบ ข) คืน ภายในกาหนดกีว่ ันนับแต่วันที่สง่ สานวน ให้ทวงถามไปยังศาลที่รับสานวนทันที
๑. ๗ วัน
๒.
๑๐ วัน
๓. ๑๔ วัน
๔.
๑๕ วัน
๓๑. เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ปฏิบตั ิหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ ขณะตรวจสานวนพบว่าหู
สานวนฉีกขาด จะต้องดาเนินการอย่างไร
๑. ส่งสานวนไปให้งานห้องสานวนซ่อมแซม
๒. แจ้งหัวหน้างานช่วยพิจารณาคดี
๓. แจ้งผู้อานวยการทราบ และจัดส่งสานวนไปให้งานห้องสานวนซ่อมแซม
๔. ดาเนินการซ่อมแซมสานวนด้วยตนเอง
๓๒. โจทก์ฟ้องคดีกู้ยืมเงิน จานวนทุนทรัพย์ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ฟ้องที่ศาลจังหวัดพิจติ ร ต้องเสียค่า
ขึ้นศาลในอัตราเท่าใด
๑. ร้อยละ ๑
๒. ร้อยละ ๒
๓. ร้อยละ ๒.๕
๔. ร้อยละ ๒ แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
๓๓.

จากข้อด้านบน โจทก์เสียค่าขึ้นศาลเป็นจานวนเงินเท่าใด
๑. ๕๐๐ บาท
๒. ๑,๐๐๐ บาท
๓. ๒,๐๐๐ บาท
๔. ๔,๐๐๐ บาท
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๓๔.

ข้อใดไม่ถูกต้อง
๑. บัญชีนดั พิจารณา บัญชีรบั ส่งสานวน บัญชีหมายต่าง ๆ เมื่อมีอายุเกินห้าปีให้ทาลาย

เสีย
๒. สานวนฝากขังผูต้ ้องหาระหว่างสอบสวนที่ไม่การฟ้องคดี เมื่อมีอายุเกินกว่าห้าปี ให้
ทาลายเสียทั้งสานวน
๓. สานวนความคดีประเด็นที่ศาลอื่นส่งมาขอให้จัดการสืบพยานให้ และได้สืบพยาน
เสร็จส่งประเด็นคืนแล้ว เมือ่ มีอายุเกินห้าปีให้ทาลายเสีย
๔. สานวนความคดีไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของส่วนหรือกลุ่มงานไกล่เกลี่ย หาก
ไม่อาจยุติได้โดยกระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ให้เก็บรักษาไว้หนึ่งปี แล้วให้ทาลาย
เสียทั้งสิ้น
๓๕. พื้นที่ ที่อยู่ตดิ ต่อหรือที่อยู่โดยรอบ “พื้นที่หวงห้าม” ตามระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๐ เรียกว่าอย่างไร
๑. พื้นที่ควบคุม
๒. พื้นที่หวงห้าม
๓. เขตหวงห้ามเฉพาะ
๔. เขตหวงห้ามเด็ดขาด
๓๖.

ข้อใดถูกต้อง
๑. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีผพู้ ิพากษาสมทบ
๒. ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลชานัญพิเศษ
๓. ศาลแรงงานเป็นศาลชานัญพิเศษ
๔. ศาลภาษีอากรไม่มีผู้พิพากษาสมทบ
๕. ถูกทุกข้อ

๓๗.

ข้อใดไม่ใช่โทษตามประมวลกฎหมายอาญา
๑. ริบทรัพย์สิน
๓. กักขัง

๒.
๔.

ปรับ
กักกัน

โทษทางอาญาข้อหาใดเบาทีส่ ุด
๑. ริบทรัพย์สิน
๓. กักขัง

๒.
๔.

ปรับ
จาคุก

๓๘.

๓๙.

คดีคมุ้ ครองสวัสดิภาพ อยู่ในอานาจของศาลใด
๑. ศาลแรงงาน
๒.
๓. ศาลเยาวชนและครับครัว
๔.

ศาลจังหวัด
ศาลล้มละลาย
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๔๐.

คดีฟื้นฟูกิจการอยู่ในอานาจของศาลใด
๑. ศาลแรงงาน
๒. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
๓. ศาลภาษีอากร
๔. ศาลล้มละลาย

๔๑.

คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากร อยู่ในอานาจของศาลใด
๑. ศาลปกครอง
๒. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
๓. ศาลภาษีอากร
๔. ศาลล้มละลาย

๔๒. คดีใดอยู่ในอานาจศาลแขวง
๑. คดีฟ้องเกี่ยวกับการผิดสัญญาบัตรเครดิตทุนทรัพย์ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒. คดีอาญาทีอ่ ัตราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓. คดีอาญาทีอ่ ัตราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท
๔. คดีฟ้องหย่าและแบ่งสินสมรส
๔๓. คดีใดอยู่ในอานาจของศาลจังหวัด
๑. คดีฟ้องเกี่ยวกับการผิดสัญญาเช่าซือ้ ทุนทรัพย์ ๗๐๐,๐๐๐ บาท
๒. คดีฟ้องเกี่ยวกับการผิดสัญญาซื้อขาย ทุนทรัพย์ ๖๕๐,๐๐๐ บาท
๓. คดีร้องขอจัดการมรดก
๔. ถูกทุกข้อ
๔๔. คดีใดอยู่ในอานาจของศาลแรงงาน
๑. คดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างสืบเนื่องมาจากข้อพิพาทแรงงาน
๒. คดีอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบตั ร
๓. คดีอาญาทีม่ ีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทาความผิด
๔. คดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนค่าภาษีอากร
๔๕. การกระทาอย่างใด ถือว่ากระทาความผิดฐานละเมิดอานาจศาล
๑. ประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล
๒. ขัดขืนไม่ปฏิบัตติ ามข้อกาหนดของศาล
๓. ขัดขืนไม่มาศาล เมื่อศาลได้ออกคาสัง่ ตามมาตรา ๑๙
๔. ถูกทุกข้อ
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๔๖. ข้อใดคือหมายอาญาทั้งหมด
๑. หมายเรียก หมายจับ หมายค้น หมายขัง
๒. หมายจับ หมายค้น หมายขัง หมายจาคุก หมายปล่อย
๓ หมายจับ หมายค้น หมายขัง หมายจาคุก หมายนัด
๔. หมายจับ หมายเรียก หมายจาคุก หมายปล่อย
๔๗. บุคคลตามข้อใดไม่ต้องสาบานตน
๑. บุคคลทีม่ ีอายุต่ากว่า ๑๕ ปี
๒. บุคคลทีศ่ าลเห็นว่าหย่อนความรู้สกึ ผิดและชอบ
๓. พระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา
๔. ถูกทุกข้อ
๔๘. บริษัท เอบีลีสซิ่งเป็นโจทก์ จะฟ้องจาเลยที่ผดิ สัญญาเช่าซือ้ รถยนต์ ราคาทุนทรัพย์ ๕๐๐,๐๐๐
บาท โดยทาสัญญาเช่าซื้อทีจ่ ังหวัดพิษณุโลก และจาเลยมีภูมิลาเนาอยู่ที่จังหวัดนครปฐม จะฟ้อง
จาเลยได้ทศี่ าลใดบ้าง
๑. ศาลจังหวัดพิษณุโลก
๒. ศาลแขวงพิษณุโลก
๓. ศาลจังหวัดนครปฐม
๔. ศาลจังหวัดพิษณุโลก และศาลจังหวัดนครปฐม
๔๙. จากข้อด้านบนโจทก์เสียค่าขึ้นศาลเท่าใด
๑. ๑,๐๐๐ บาท
๒. ๕,๐๐๐ บาท
๓. ๑๐,๐๐๐ บาท
๔. ไม่เสียค่าขึ้นศาล
๕๐. ศาลใดไม่มีผู้พิพากษาสมทบ
๑. ศาลล้มละลาย
๒. ศาลเยาวชนและครอบครัว
๓. ศาลแรงงาน
๔. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
๕๑. ข้อใดคือคดีมโนสาเร่
๑. คดีกู้ยืมเงินทุนทรัพย์ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๒. คดีฟ้องขับไล่เรียกค่าเสียหายเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท
๓. คดีร้องขอจัดการมรดก
๔. ข้อ ๑ และข้อ ๒ ถูก
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๕๒. คดีฟ้องขับไล่บคุ คลออกจากทีด่ ิน และเรียกค่าเสียหาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท โจทก์ จาเลย และทีด่ ิน
ตั้งอยู่ในอาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก จะต้องฟ้องที่ศาลใด
๑. ศาลแขวงพิษณุโลก
๒. ศาลจังหวัดพิษณุโลก
๓. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
๔. ศาลแขวงพิษณุโลก และศาลจังหวัดพิษณุโลก
๕๓. ข้อใดคือการระงับข้อพิพาททางเลือก
๑. การไกล่เกลี่ยคดีแพ่ง
๒. การไกล่เกลี่ยคดีผู้บริโภค
๓. อนุญาโตตุลาการ
๔. ถูกทุกข้อ
๕๔. การจัดทาหรือแปลงสารบบความอิเล็กทรอนิกส์ โดยบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ อย่าง
น้อยต้องดาเนินการอย่างไรบ้าง
๑. ตรวจสอบความครบถ้วน จานวนหน้า การจัดเรียงลาดับ เนื้อหา รูปแบบ และความ
ชัดเจนของข้อความ
๒. บันทึกเมตาดาตา (metadata) ที่แสดงสาระสาคัญอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะ รายละเอียด
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
๓. กาหนดค่าความละเอียดของภาพ และสี ของเครือ่ งสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดทาหรือแปลง ไม่ต่ากว่ามาตรฐานขั้นต่า
๔. ถูกทุกข้อ
๕๕.

ข้อใดคือหลักเกณฑ์การปรับระบบการจ้างลูกจ้างชัว่ คราวเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรม
๑. ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งจ้างโดยเงินงบประมาณที่มีระยะเวลาการจ้างติดต่อกันมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๓ ปี
๒. ต้องมีผลการประเมินการปฏิบตั ิงานก่อนมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนในแต่ละรอบการประเมิน
ไม่ตากว่
่ าร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป จากผลการปฏิบตั ิงาน ๓ ปีย้อนหลัง
๓. ต้องไม่เป็นผู้มาปฏิบตั ิราชการสายเกิน ๑๘ ครั้ง ในปีงบประมาณสุดท้าย
๔. ข้อ ๑ ข้อ ๒ ถูกต้อง
๕. ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ถูกต้อง
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๕๖. ในศาลชั้นต้น คดีเรือ่ งหนึ่งเสียค่าขึ้นศาล ๑,๕๐๐ บาท คดีเสร็จเด็ดขาดโดยการ
ประนีประนอมยอมความกัน ทนายความโจทก์ ยืน่ คาร้องขอค่าขึน้ ศาลคืนเป็นกรณีพิเศษ ศาลจะสั่ง
คืนจานวนเท่าใด
๑. ๑,๐๐๐ บาท
๒.
๑,๑๒๕ บาท
๓. ๑,๓๐๐ บาท
๔.
๑,๓๑๒ บาท
๕๗.

ข้อใดไม่ถูกต้อง
๑. ฟ้องบังคับจานองเสียค่าขึ้นศาลร้อยละ ๑
๒. ร้องขอจัดการมรดกเสียค่าขึน้ ศาล ๒๐๐ บาท
๓. ค่าขึ้นศาลในอนาคต อัตรา ๑๐๐ บาท
๔. คาร้องขอให้ศาลบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประเทศทุนทรัพย์ไม่เกิน
ห้าสิบล้านบาท เสียค่าขึน้ ศาลอัตราร้อยละ ๐.๑
๕๘. คาร้องขอให้ศาลบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประเทศทุนทรัพย์ ๒๐๐ ล้าน
บาท เสียค่าขึน้ ศาลเท่าใด
๑. ๒๐,๐๐๐ บาท
๒.
๕๐,๐๐๐ บาท
๓. ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๔.
๒๐๐,๐๐๐ บาท
๕๙.

เมื่อผู้รบั อนุญาตให้ใช้เสื้อเกาะเสียชีวติ ให้นายทะเบียนเรียกคืนภายในกี่วนั นับแต่ทราบ
๑. ๗ วัน
๒.
๑๐ วัน
๓. ๑๕ วัน
๔.
๓๐ วัน
๖๐. ข้อใดไม่ถูกต้อง
๑. เสื้อเกาะห้ามทาการทดสอบประสิทธิภาพทุกรณี
๒. ตรวจนับจานวนและสภาพเสื้อเกาะอย่างน้อยปีละหนึง่ ครั้ง
๓. ผู้รับอนุญาตใช้เสื้อเกาะด้วยตนเอง เว้นแต่ในกรณีมีความจาเป็นอาจให้ญาติใช้ได้
๔. เมื่อผู้รบั อนุญาตย้ายให้ผู้นนั้ ส่งคืนเสือ้ เกาะต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวัน
๖๑. ข้อใดไม่ถูกต้อง
๑. กระบวนการไกล่เกลี่ยให้ดาเนินการเป็นการเปิดเผย โดยมีการบันทึกรายละเอียดของ
การไกล่เกลี่ยไว้
๒. คู่ความระงับข้อพิพาทด้วยการถอนฟ้องถือว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลง
๓. คู่ความที่เป็นบุคคลธรรมดาควรเข้าร่วมประชุมการไกล่เกลี่ยด้วยตนเอง
๔. ไม่ถกู ต้องทุกข้อ
๖๒. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการมอบอานาจของเลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรม
๑. เลขาธิการมอบอานาจให้อธิบดีผู้พิพากษาภาค
๒. เลขาธิการมอบอานาจให้ผู้อานวยการ
๓. ผูพ้ ิพากษาหัวหน้าศาลได้รบั มอบอานาจมอบอานาจนั้นต่อให้แก่ผู้อานวยการ
๔. ผู้อานวยการได้รับมอบอานาจมาแล้ว มอบอานาจนั้นให้หวั หน้าส่วน/กลุ่มงาน
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๖๓.

ข้อใดไม่ใช่วัสดุที่จาเป็นเบื้องต้นสาหรับการดาเนินการตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย
๑. ไฟฉาย เสื้อกันฝน
๒.
โทรศัพท์มือถือ
๓. เครื่องปฐมพยาบาล
๔.
กล้องจับภาพ

๖๔. พื้นที่ที่มีการพิทักษ์รักษาสิง่ ที่เป็นความลับ ตลอดจนบุคคลสาคัญและทรัพย์สินที่สาคัญของ
ทางราชการ คือ
๑. พื้นที่ควบคุม
๒.
พื้นที่หวงห้าม
๓. เขตหวงห้ามเฉพาะ
๔.
เขตหวงห้ามเด็ดขาด
๖๕. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการลา
๑. ลาติดตามคู่สมรสถ้าลาเกิน ๔ ปี ให้ลาออกจากราชการ
๒. ลาเข้ารับการตรวจเลือก ต้องลาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า ๒ วัน
๓. ลาอุปสมบทให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันอุปสมบทไม่น้อยกว่า
๖๐ วัน
๔. การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ให้มีสิทธิลาครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วัน
ทาการ
๖๖. ผู้ใดเป็นโฆษกสานักงานศาลยุติธรรม (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)
๑. นายสุริยัณห์ หงษ์วไิ ล
๒. นายสรวิศ ลิมปรังษี
๓. นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง
๔. นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล
๖๗. ข้อใดคืออานาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานตารวจศาล
๑. รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพย์สินในบริเวณศาล
๒. ป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดในบริเวณศาล
๓. ปฏิบตั ติ ามคาสั่งศาลในการแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจจับผูต้ ้องหาหรือจาเลย
ที่ได้รบั การปล่อยชัว่ คราวโดยศาลแล้วหนีหรือจะหลบหนี
๔. ถูกทุกข้อ
๖๘.

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ ก.บ.ศ.
๑. ประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ก.บ.ศ.
๒. กรรมการบริหารศาลยุตธิ รรมผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ด้านงบประมาณ ด้านการ
พัฒนาองค์กร หรือด้านการบริหารและการจัดการ
๓. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า ๓๕ ปี บริบรู ณ์
๔. เลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรมเป็นเลขานุการ ก.บ.ศ.
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๖๙.
คน

คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.) ประกอบด้วยข้าราชการศาลยุตธิ รรมจานวนกี่

๑. ๓ คน
๒.
๕ คน
๓. ๖ คน
๔.
๗ คน
๗๐. ข้อใดคือการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรม
๑. ประธานศาลฎีกาเสนอชือ่ ต่อคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรมเพื่อให้ความเห็นชอบ
๒. คณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรมเสนอชื่อต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
๓. คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเสนอชือ่ ต่อคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรมเพื่อให้
ความเห็นชอบ
๔. ประธานศาลฎีกาเสนอชือ่ ต่อคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อให้ความเห็นชอบ
๗๑. ผู้ใดมีอานาจบรรจุและแต่งตั้ง ข้าราชการศาลยุติธรรม ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุตธิ รรม
ปฏิบัติงาน
๑. เลขาธิการศาลยุตธิ รรม
๒.
คณะกรรมการ ก.ศ.
๓. อธิบดีผู้พิพากษาภาค
๔.
ประธานศาลฎีกา
๗๒. ข้อใดไม่ถูกต้อง
๑. ประธานศาลอุทธรณ์เป็นประธาน ก.ศ.
๒. ในการประชุมของ ก.บ.ศ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวน
กรรมการทัง้ หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
๓. ในการประชุมของ ก.บ.ศ. ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจมาประชุมได้ ให้
รองประธานเป็นผูด้ าเนินการประชุม
๔. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
๗๓. ข้อใดไม่ใช่อานาจของ ก.บ.ศ.
๑. กาหนดวันทางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการ
๒. แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลให้ทาการใด ๆ แทน และกาหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือ
ค่าตอบแทนให้ผซู้ ึ่งได้รบั แต่งตั้ง
๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุ
๔. การกาหนดเครื่องแบบและการแต่งกายของข้าราชการศาลยุตธิ รรม
๗๔. การรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการศาลยุติธรรม เป็น
อานาจของ
๑. ก.ศ.
๒.
ก.บ.ศ.
๓. ก.ต.
๔.
เลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรม
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๗๕.

ข้อใดมีเลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง
๑. ก.ศ.
๒.
ก.บ.ศ.
๓. ก.ต.
๔.
ถูกทุกข้อ

๗๖.

ข้อใดไม่ถูกต้อง
๑. คณะกรรมการ ก.ศ. เป็นคณะกรรมการ ก.บ.ศ. ในคราวเดียวกันได้
๒. ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นกรรมการ ก.บ.ศ. จานวน ๔ คน
๓. เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชานาญงานมีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการ ก.ศ.
๔. การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้ชานาญการ
เฉพาะด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตหิ น้าที่ของศาลยุตธิ รรม เป็นอานาจของ ก.บ.ศ.
๗๗. ข้อใดไม่ใช่หนังสือสัง่ การ
๑. ประกาศ
๒.
คาสั่ง
๓. ระเบียบ
๔.
ข้อบังคับ
๗๘. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับประกาศ
๑. ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒. ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
๔. ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๗๙. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของหนังสือราชการ
๑. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
๒. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอืน่ ใดซึง่ มิใช่สว่ นราชการ หรือทีม่ ีไปถึง
บุคคลภายนอก
๓. หนังสือที่หน่วยงานอืน่ ใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วน
ราชการ
๔. เอกสารทีบ่ ุคคลภายนอกจัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
๘๐. การแจ้งผลงานทีไ่ ด้ดาเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ ต้องใช้หนังสือราชการ
ประเภทใด
๑. หนังสือภายใน
๒.
หนังสือภายนอก
๓. หนังสือประทับตรา
๔.
หนังสือสั่งการ
๘๑. ผู้ใดเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือประทับตรา
๑. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป
๒. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึน้ ไป
๓. หัวหน้าแผนก/งาน/ฝ่าย ขึ้นไป
๔. หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง
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๘๒.

หนังสือใดไม่ใช้กระดาษตราครุฑ
๑. แถลงการณ์
๓. ข้อบังคับ

๒.
๔.

ระเบียบ
ข่าว

๘๓.

ข้อใดไม่ถูกต้อง
๑. ประกาศ เป็นหนังสือประชาสัมพันธ์
๒. ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิในทันทีที่ได้รับหนังสือนัน้
๓. หนังสือภาษาต่างประเทศ ให้ใช้กระดาษตราครุฑ
๔.หนังสือเวียนให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง เริม่ ตัง้ แต่เลข ๑ เรียง
เป็นลาดับไปจนถึงสิน้ ปีงบประมาณ
๘๔. ตรากาหนดเก็บหนังสือ คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือเก็บเพื่อให้ทราบกาหนดระยะเวลา
การเก็บหนังสือนั้นมีคาว่า เก็บถึง พ.ศ. …. หรือคาว่า ห้ามทาลาย ขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์ ๒๔
พอยท์ ต้องประทับตรากาหนดเก็บหนังสือไว้ที่ใด
๑. ไว้ที่มมุ บนด้านขวาของกระดาษแผ่นแรกของหนังสือฉบับนั้น
๒. ไว้ที่มมุ ล่างด้านขวาของกระดาษแผ่นแรกของหนังสือฉบับนั้น
๓. ไว้ที่มมุ บนด้านขวาของกระดาษแผ่นแรกของหนังสือฉบับนั้น และลงลายมือชื่อย่อ
กากับตรา
๔. ไว้ทมี่ ุมล่างด้านขวาของกระดาษแผ่นแรกของหนังสือฉบับนั้น และลงลายมือชื่อย่อกากับ
ตรา
๘๕.

ข้อใดไม่ถูกต้อง
๑. หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป ให้ประทับตราคาว่า ห้ามทาลาย ด้วยหมึกสีแดง
๒. หนังสือที่เก็บโดยมีกาหนดเวลา ให้ประทับตราคาว่า เก็บถึง พ.ศ. …. ด้วยหมึกสีนา้
เงิน และลงเลขของปีพุทธศักราชที่ให้เก็บถึง
๓. หนังสือที่ได้ปฏิบตั ิงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สาเนาที่มตี ้นเรื่องจะค้นได้จากที่อนื่ ให้
เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๔. หนังสือที่เป็นเรือ่ งธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสาคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึน้ เป็น
ประจาเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๘๖. ข้อใดไม่ถูกต้อง
๑. การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรมขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๒. การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการระดับแผนกขึน้ ไป หรือผู้ทไี่ ด้รับมอบหมาย
๓. อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
๔. การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น การเก็บระหว่างปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัตเิ สร็จแล้ว
และการเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
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๘๗.ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือทีม่ ีอายุครบ ๒๐ ปี นับจากวันที่ได้จดั ทาขึ้น ทีเ่ ก็บไว้ ณ
ส่วนราชการใด พร้อมทั้งบัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปี ให้สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม
ศิลปากร ภายในวันที่เท่าใด ของปีถัดไป
๑. ๓๑ มกราคม
๒. ๒๘ กุมภาพันธ์
๓. ๑๕ มีนาคม
๔. ๓๑ มีนาคม
๘๘. ข้อใดคือขั้นตอนแรกของการรับหนังสือ
๑. ประทับตรารับหนังสือ
๒. จัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ
๓. ลงทะเบียนรับหนังสือ
๔. จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วส่งให้ส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้องดาเนินการ
๘๙. ให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัตเิ ร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทาได้ คือชั้นความเร็วข้อใด
๑. เร่งด่วน
๒.
ด่วน
๓. ด่วนมาก
๔.
ด่วนที่สุด
๙๐.

ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีทไี่ ด้รบั หนังสือนั้น คือชั้นความเร็วข้อใด
๑. เร่งด่วน
๒.
ด่วน
๓. ด่วนมาก
๔.
ด่วนที่สุด

๙๑. คาสัง่ ระเบียบ และข้อบังคับ เป็นหนังสือ
๑. หนังสือสั่งการ
๒.
๓. หนังสือภายนอก
๔.

หนังสือภายใน
หนังสือประชาสัมพันธ์

๙๒. ข้อใดคือคาขึน้ ต้น หนังสือประทับตรา
๑. เรียน
๓. ถึง

กราบเรียน
ขอประทานเสนอ

๙๓.

๒.
๔.

สิ่งที่ส่งมาด้วย มีในหนังสือประเภทใด
๑. หนังสือสั่งการ
๒.
๓. หนังสือภายนอก
๔.

หนังสือภายใน
หนังสือประชาสัมพันธ์
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๙๔. ภายในกี่วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบในการเก็บหนังสือสารวจหนังสือ
ที่ครบกาหนดอายุการเก็บในปีนนั้ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เองหรือที่ฝากเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร แล้วจัดทาบัญชีหนังสือขอทาลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทะลายหนังสือ
๑. ๑๕ วัน
๒.
๓๐ วัน
๓. ๖๐ วัน
๔.
๙๐ วัน
๙๕. ข้อใดไม่มีในรายงานการประชุม
๑. สาระสาคัญของเรื่อง
๒.
เวลาเลิกประชุม
๓. รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
๔.
ผู้จดรายงานการประชุม
๙๖. ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าทีห่ รือหน่วยงานระดับต่ากว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกัน
ในการปฏิบัตริ าชการ คือหนังสือใด
๑. บันทึก
๒.
คาสั่ง
๓. ประกาศ
๔.
แถลงการณ์
๙๗. ก.พ.ค. ย่อมาจาก
๑. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
๒. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการ
๓. คณะอนุกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
๔. คณะกรรมการพัฒนาและป้องกันการทุจริต
๙๘. ผู้จะได้รับการแต่งตัง้ เป็นกรรมการ ก.พ.ค. ต้องมีอายุเท่าใด
๑. ไม่เกิน ๔๕ ปี
๒. ไม่ตากว่
่ า ๔๕ ปี
๓. ไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์
๔. ไม่ตากว่
่ า ๔๕ ปีบริบูรณ์
๙๙. ผู้ใดมีอานาจพิจารณาอนุญาต การลาของเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุติธรรม
๑. เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม
๒. ประธานศาลอุทธรณ์
๓. รองประธานศาลฎีกา
๔. ประธานศาลฎีกา
๑๐๐. ระบบใดที่ประชาชนมีสิทธิใช้บริการโดยไม่ต้องลงทะเบียน
๑. ระบบติดตามสานวน Tracking System
๒. ระบบบริการข้อมูลคดี CIOS
๓. ระบบฐานข้อมูลหมายจับ AWIS
๔. ระบบการยืน่ ฟ้องและส่งคาคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ e–Filing
.........................................................
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เฉลยแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ๒๕๖๓
๑. กรณีการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้ผู้ที่รับราชการมาครบ ๒๕ ปีบริบูรณ์ จัดทา
ประวัติการรับราชการ จานวน ๒ ชุด ส่งไปยังสานักงานศาลยุติธรรมภายในวันที่เท่าใดของปีที่ขอ
พระราชทาน

๑. ๒๐ ธันวาคม
๒. ๒๐ มกราคม
๓. ๑๐ กุมภาพันธ์
๔. ๑๕ เมษายน
ตอบ ๒. ๒๐ มกราคม
๒. ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะในงานของตาแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัตงิ าน
๑. ความเข้าใจผู้อนื่
๒. การคิดวิเคราะห์
๓. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ ๔. ความถูกต้องของงาน
ตอบ ๒. การคิดวิเคราะห์
๓. ข้อใดคือสมรรถนะในงานทุกข้อ
๑. สภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์
๒. การทางานเป็นทีม การบริการทีด่ ี การวางกลยุทธ์
๓. การคิดวิเคราะห์ การมองภาพองค์รวม จริยธรรม
๔. ความถูกต้องของงาน การเข้าใจผู้อื่น การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ตอบ ๑. สภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์
๔. คุณลักษณะร่วมของข้าราชการศาลยุตธิ รรมทั้งระบบเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์รว่ มกัน หมายถึงข้อใด
๑. ตัวชีว้ ัดผลงาน
๒. สมรรถนะหลัก
๓. สมรรถนะในงาน
๔. แผนยุทธศาสตร์
ตอบ ๒. สมรรถนะหลัก
๕. ข้อใดคือสมรรถนะหลัก
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความถูกต้องของงาน สภาวะผูน้ า จิตสานึกในการให้บริการ การ
ทางานเป็นทีม
๒. วิสัยทัศน์ จิตสานึกในการให้บริการ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จริยธรรม
การทางานเป็นทีม
๓. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตสานึกในการให้บริการ การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
จริยธรรม การทางานเป็นทีม
๔. การคิดวิเคราะห์ จิตสานึกในการให้บริการ จริยธรรม วิสัยทัศน์ การทางานเป็นทีม
ตอบ ๓. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตสานึกในการให้บริการ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
จริยธรรม การทางานเป็นทีม

www.tamdeedaidee.com 18

๖. นายสมชาย ไม่กระตือรือร้นในการทางานที่ได้รับมอบหมาย เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีในด้านใด
๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒. จิตสานึกในการให้บริการ
๓. การสั่งสมในความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ๔. การทางานเป็นทีม
ตอบ ๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๗. แผนยุทธศาสตร์ศาลยุตธิ รรม พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ มีกี่ยุทธศาสตร์
๑. ๔
๒. ๕
๓. ๖
๔. ๗
ตอบ ๔.
๗ ยุทธศาสตร์
๘. อานวยความยุตธิ รรมเพือ่ สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม อยู่ในยุทธศาสตร์
ใด
๑. ยุทธศาสตร์ J Justice for All
๒. ยุทธศาสตร์ T Trusted Pillar
๓. ยุทธศาสตร์ I Innovation
๔. ยุทธศาสตร์ C Collaboration
ตอบ ๑. ยุทธศาสตร์ J Justice for All
๙. แผนยุทธศาสตร์ศาลยุตธิ รรม พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ มีกี่พันธกิจ
๑. ๓
๒.
๔
๓. ๕
๔. ๖
ตอบ ๒. ๔ พันธกิจ
๑๐. พัฒนานวัตกรรมการอานวยความยุตธิ รรมของศาลยุติธรรม อยู่ในยุทธศาสตร์ใด
๑. ยุทธศาสตร์ J Justice for All
๒. ยุทธศาสตร์ T Trusted Pillar
๓. ยุทธศาสตร์ I Innovation
๔. ยุทธศาสตร์ C Collaboration
ตอบ ๓. ยุทธศาสตร์ I Innovation
๑๑. เพิ่มความเชื่อมั่นศรัทธาในการอานวยความยุตธิ รรม อยู่ในยุทธศาสตร์ใด
๑. ยุทธศาสตร์ J Justice for All
๒. ยุทธศาสตร์ T Trusted Pillar
๓. ยุทธศาสตร์ I Innovation
๔. ยุทธศาสตร์ C Collaboration
ตอบ ๒.
ยุทธศาสตร์ T Trusted Pillar
๑๒. ข้อใดไม่ใช่งบประมาณรายจ่ายประจาปี
๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
๒.
ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ
๓. ค่าใช้จ่ายด้านลงทุน
๔.
ดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง
ตอบ ๔. ดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง ถือว่าเป็นรายได้
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๑๓. การจ่ายเงินยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้จ่ายได้สาหรับ
ระยะเวลาไม่เกินกีว่ ัน
๑. ๑๕ วัน
๒.
๓๐ วัน
๓. ๖๐ วัน
๔.
๙๐ วัน
ตอบ ๓. ๖๐ วัน
๑๔. ในศาลจังหวัดนครปฐม ลูกกุญแจตูน้ ิรภัยตูห้ นึง่ ๆ โดยปกติให้มีอย่างน้อย ๒ สารับ โดยสาหรับ
หนึ่งมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือไว้ ส่วนสารับทีเ่ หลือผู้ใดเป็นผู้เก็บรักษาไว้
๑. เจ้าหน้าที่การเงิน
๒.
หัวหน้างานกลุ่มการคลัง
๓. ผู้อานวยการ
๔.
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
ตอบ ๔. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
๑๕. ข้อใดถูกต้อง
๑. สานวนบังคับคดีนายประกัน เกี่ยวหมายบังคับคดีเมื่อเก็บมาแล้ว ๑๐ ปี จะต้องเก็บ
รักษาไว้ตอ่ ไปอีก ๑๐ ปี จึงสามารถทาลายได้
๒. สานวนความคดีไกล่เกลี่ย ให้เก็บรักษาไว้ ๑ ปี จึงสามารถทาลายได้
๓. สารบบความ บัญชีนัดพิจารณา เมื่อมีอายุเกินกว่า ๑๐ ปี จึงทาลายได้
๔. ถูกทุกข้อ
ตอบ ๔. ถูกทุกข้อ
๑๖. ผู้ใดเป็นเลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสานักงานศาลยุติธรรม
๑. ผอ.สานักกฎหมายและวิชาการฯ ๒. ผอ.สานักบริหารกลางและสวัสดิการ
๓. ผอ.สานักแผนงานและงบประมาณ ๔. ผอ.สานัก กศ.
ตอบ ๒. ผอ.สานักบริหารกลางและสวัสดิการ
๑๗. ผู้ใดเป็นผู้มอี านาจให้ตรวจดูหรือให้ทาสาเนาข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง
๑. เจ้าพนักงานศาลยุตธิ รรมชานาญการ ๒. หัวหน้ากลุ่ม/ส่วนงานช่วยอานวยการ
๓. ผู้อานวยการ
๔. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
ตอบ ๓. ผู้อานวยการ
๑๘. ข้อใดคือเป้าหมายการปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ๒๕๖๓
๑. ศาลยุตธิ รรมทัว่ ประเทศให้บริการแก่ประชาชนด้วยระบบดิจิทัล ทาให้การบริการสะดวก
รวดเร็วประหยัดค่าใช้จา่ ย ลดการใช้กระดาษ
๒. การบูรณาการและการเชื่องโยงข้อมูลด้วยระบบดิจทิ ัลระหว่างหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปรับเปลี่ยนวิธีคดิ และวิธีการทางาน
๔. ข้อ ๑ ข้อ ๒ ถูกต้อง
๕. ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ถูกต้อง
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ตอบ ๔. ข้อ ๑ ข้อ ๒ ถูกต้อง ส่วนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปรับเปลี่ยนวิธคี ิด และวิธีการ
ทางานเป็นเป้าหมาย ปี ๒๕๖๒
๑๙. ข้าราชการศาลยุตธิ รรมผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ ามประมวลจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม
เลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรมอาจสั่งให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนเป็นเวลาไม่เกินเท่าใด
๑. ๑๕ วัน
๒.
๓ เดือน
๓. ๖ เดือน
๔.
๑ ปี
ตอบ ๒. ๓ เดือน
๒๐. ข้าราชการศาลยุตธิ รรมผู้ใดไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษในเดือน มีนาคม ๒๕๕๙
๑. นาย ก. ลาพักผ่อน วันที่ ๓-๑๐ ของเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
๒. นาง ข. ลาคลอดบุตรตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙
๓. นาย ค. บรรจุรับราชการวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
๔. นาย ง. กลับเข้ารับราชการใหม่วนั ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙
ตอบ ๒. นาง ข. ลาคลอดบุตรตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙
๒๑. ลูกจ้างถูกลงโทษภาคทัณฑ์ ให้งดจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างเป็นเวลาเท่าใด
๑. ๑๕ วัน
๒.
๓ เดือน
๓. ๖ เดือน
๔.
๑ ปี
ตอบ ๓. ๖ เดือน
๒๒. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพลาได้ครัง้ หนึง่ ไม่เกินเท่าใด
๑. ๙๐ วัน
๒.
๓ เดือน
๔. ๑๒๐ วัน
๔.
๑๒ เดือน
ตอบ ๔. ๑๒ เดือน
๒๓. การซื้อหรือการจ้างกระทาได้กวี่ ิธี
๑. ๓
๒.
๔.
๓. ๕.
๔.
๖
ตอบ ๑.
๓
วิธี
๒๔. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จานวนเงินไม่เกินเท่าใด ที่ไม่ต้องทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
และไม่ตอ้ งดาเนินการในระบบ e-GP
๑. ๕๐,๐๐๐ บาท
๒.
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ๒๐๐,๐๐๐๐ บาท
๔.
๕๐๐,๐๐๐ บาท
ตอบ ๒. ๑๐๐,๐๐๐ บาท
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๒๕. การเลือกใช้วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้างโดยปกติเลือกใช้วธิ ีประกาศเชิญชวนทั่วไป แต่ถ้าวงเงินไม่เกิน
เท่าใด สามารถเลือกใช้วธิ ีเฉพาะเจาะจงได้
๑.
๓.
ตอบ ๔.

๕๐,๐๐๐ บาท
๒๐๐,๐๐๐๐ บาท
๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒.
๔.

๑๐๐,๐๐๐ บาท
๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒๖. ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะหลักของข้าราชการศาลยุติธรรม
๑. รักศักดิ์ศรี ดารงตนดี
๒.
จิตสานึกในการให้บริการ
๓. จริยธรรม
๔.
สั่งสมความเชียวชาญในอาชีพ
ตอบ ๑. รักศักดิ์ศรี ดารงตนดี อยู่ในประมวลจริยธรรม
๒๗. ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะในงาน
๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๒.
ความมั่นใจในตนเอง
๓. การมองภาพองค์รวม
๔.
ความถูกต้องของงาน
ตอบ ๑. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ เป็นสมรรถนะหลักของข้าราชการศาลยุติธรรม
๒๘. HR Scorecard หมายถึง
๑. การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. การพัฒนาองค์กรภาครัฐแนวใหม่
๓. ระบบการบริหารภาครัฐด้านการประเมินผลงาน
๔. แผนยุทธศาสตร์ศาลยุตธิ รรม
ตอบ ๑. การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒๙. ข้อใดถูกต้อง
๑. การจัดทาสานวนความให้จดั เรียงตามลาดับเวลา วัน เดือน และปีที่เข้าสูส่ านวน
ความ
๒. ให้เก็บสานวนความทีห่ ้องเก็บสานวน สานวนความที่ปฏิบัติงานเสร็จแล้วให้ส่งคืน
ห้องเก็บสานวนทุกครั้ง
๓. คดีที่มคี าขอให้ปลดเปลือ้ งทุกข์อันไม่อาจคานวณเป็นราคาเงินได้ คดีทวั่ ไปรวมทั้งคดี
ไม่มขี ้อพิพาท เสียค่าขึ้นศาลเรื่องละ ๒๐๐ บาท
๔. ถูกทุกข้อ
ตอบ ๔. ถูกทุกข้อ
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๓๐. งานอุทธรณ์ การส่งใบรับสานวน (แบบ ข) คืนศาลเดิม หากศาลที่ส่งสานวนไม่ได้รบั ใบรับ
สานวน (แบบ ข) คืน ภายในกาหนดกีว่ ันนับแต่วันที่สง่ สานวน ให้ทวงถามไปยังศาลที่รับสานวนทันที
๑. ๗ วัน
๒.
๑๐ วัน
๓. ๑๔ วัน
๔.
๑๕ วัน
ตอบ ๓. ๑๔ วัน ข้อ ๑๐ ตามระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยงานธุรการเกี่ยวกับสานวนความและ
เอกสาร พ.ศ.๒๕๕๗
๓๑. เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ปฏิบตั ิหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ ขณะตรวจสานวนพบว่าหู
สานวนฉีกขาด จะต้องดาเนินการอย่างไร
๑. ส่งสานวนไปให้งานห้องสานวนซ่อมแซม
๒. แจ้งหัวหน้างานช่วยพิจารณาคดี
๓. แจ้งผู้อานวยการทราบ และจัดส่งสานวนไปให้งานห้องสานวนซ่อมแซม
๔. ดาเนินการซ่อมแซมสานวนด้วยตนเอง
ตอบ ๔. ข้อ ๘. ตามระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยงานธุรการเกี่ยวกับสานวนความและเอกสาร พ.ศ.
๒๕๕๗
๓๒. โจทก์ฟ้องคดีกู้ยืมเงิน จานวนทุนทรัพย์ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ฟ้องที่ศาลจังหวัดพิจติ ร ต้องเสียค่า
ขึ้นศาลในอัตราเท่าใด
๑. ร้อยละ ๑
๒. ร้อยละ ๒
๓. ร้อยละ ๒.๕
๔. ร้อยละ ๒ แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
ตอบ ๔. ร้อยละ ๒ แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
๓๓. จากข้อด้านบน โจทก์เสียค่าขึ้นศาลเป็นจานวนเงินเท่าใด
๑. ๕๐๐ บาท
๒. ๑,๐๐๐ บาท
๓. ๒,๐๐๐ บาท
๔. ๔,๐๐๐ บาท
ตอบ ๒
๑,๐๐๐ บาท
๓๔. ข้อใดไม่ถูกต้อง
๑. บัญชีนดั พิจารณา บัญชีรบั ส่งสานวน บัญชีหมายต่าง ๆ เมื่อมีอายุเกินห้าปีให้ทาลายเสีย
๒. สานวนฝากขังผูต้ ้องหาระหว่างสอบสวนที่ไม่การฟ้องคดี เมื่อมีอายุเกินกว่าห้าปี ให้ทาลาย
เสียทั้งสานวน
๓. สานวนความคดีประเด็นที่ศาลอื่นส่งมาขอให้จดั การสืบพยานให้ และได้สบื พยานเสร็จส่ง
ประเด็นคืนแล้ว เมือ่ มีอายุเกินห้าปีให้ทาลายเสีย
๔. สานวนความคดีไกล่เกลีย่ และประนอมข้อพิพาทของส่วนหรือกลุ่มงานไกล่เกลี่ย หากไม่
อาจยุติได้โดยกระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ให้เก็บรักษาไว้หนึ่งปี แล้วให้ทาลายเสีย
ทั้งสิ้น
ตอบ ๑. ที่ถูกต้องคือ บัญชีนัดพิจารณา บัญชีรับส่งสานวน บัญชีหมายต่าง ๆ เมื่อมีอายุเกินสิบปีให้
ทาลายเสีย ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑
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๓๕. พื้นที่ ที่อยู่ตดิ ต่อหรือที่อยู่โดยรอบ “พื้นที่หวงห้าม” ตามระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๐ เรียกว่าอย่างไร
๑. พื้นที่ควบคุม
๒. พื้นที่หวงห้าม
๓. เขตหวงห้ามเฉพาะ
๔. เขตหวงห้ามเด็ดขาด
ตอบ ๑. พื้นที่ควบคุม
๓๖.

ข้อใดถูกต้อง
๑. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีผพู้ ิพากษาสมทบ
๒. ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลชานัญพิเศษ
๓. ศาลแรงงานเป็นศาลชานัญพิเศษ
๔. ศาลภาษีอากรไม่มีผู้พิพากษาสมทบ
๕. ถูกทุกข้อ
ตอบ ๕. ถูกทุกข้อ
๓๗.

ข้อใดไม่ใช่โทษตามประมวลกฎหมายอาญา
๑. ริบทรัพย์สิน
๒.
๓. กักขัง
๔.
ตอบ ๔.
กักกัน เป็นวิธกี ารเพื่อความปลอดภัย
๓๘.

ปรับ
กักกัน

โทษทางอาญาข้อหาใดเบาทีส่ ุด
๑. ริบทรัพย์สิน
๒. ปรับ
๓. กักขัง
๔. จาคุก
ตอบ ๑. ริบทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘

๓๙.

คดีคมุ้ ครองสวัสดิภาพ อยู่ในอานาจของศาลใด
๑. ศาลแรงงาน
๒.
๓. ศาลเยาวชนและครับครัว
๔.
ตอบ ๓. ศาลเยาวชนและครับครัว
๔๐.

ศาลจังหวัด
ศาลล้มละลาย

คดีฟื้นฟูกิจการอยู่ในอานาจของศาลใด
๑. ศาลแรงงาน
๒. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
๓. ศาลภาษีอากร
๔. ศาลล้มละลาย
ตอบ ๔. ศาลล้มละลาย
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๔๑.

คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากร อยู่ในอานาจของศาลใด
๑. ศาลปกครอง
๒. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
๓. ศาลภาษีอากร
๔. ศาลล้มละลาย
ตอบ ๓. ศาลภาษีอากร
๔๒. คดีใดอยู่ในอานาจศาลแขวง
๑. คดีฟ้องเกี่ยวกับการผิดสัญญาบัตรเครดิตทุนทรัพย์ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒. คดีอาญาทีอ่ ัตราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓. คดีอาญาทีอ่ ัตราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท
๔. คดีฟ้องหย่าและแบ่งสินสมรส
ตอบ ๓. คดีอาญาทีอ่ ัตราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท
๔๓. คดีใดอยู่ในอานาจของศาลจังหวัด
๑. คดีฟ้องเกี่ยวกับการผิดสัญญาเช่าซือ้ ทุนทรัพย์ ๗๐๐,๐๐๐ บาท
๒. คดีฟ้องเกี่ยวกับการผิดสัญญาซื้อขาย ทุนทรัพย์ ๖๕๐,๐๐๐ บาท
๓. คดีร้องขอจัดการมรดก
๔. ถูกทุกข้อ
ตอบ ๔. ถูกทุกข้อ
๔๔. คดีใดอยู่ในอานาจของศาลแรงงาน
๑. คดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างสืบเนื่องมาจากข้อพิพาทแรงงาน
๒. คดีอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบตั ร
๓. คดีอาญาทีม่ ีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทาความผิด
๔. คดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนค่าภาษีอากร
ตอบ ๑. คดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างสืบเนื่องมาจากข้อพิพาทแรงงาน
๔๕. การกระทาอย่างใด ถือว่ากระทาความผิดฐานละเมิดอานาจศาล
๑. ประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล
๒. ขัดขืนไม่ปฏิบัตติ ามข้อกาหนดของศาล
๓. ขัดขืนไม่มาศาล เมื่อศาลได้ออกคาสัง่ ตามมาตรา ๑๙
๔. ถูกทุกข้อ
ตอบ ๔. ถูกทุกข้อ
๔๖. ข้อใดคือหมายอาญาทั้งหมด
๑. หมายเรียก หมายจับ หมายค้น หมายขัง
๒. หมายจับ หมายค้น หมายขัง หมายจาคุก หมายปล่อย
๓ หมายจับ หมายค้น หมายขัง หมายจาคุก หมายนัด
๔. หมายจับ หมายเรียก หมายจาคุก หมายปล่อย
ตอบ ๒. หมายจับ หมายค้น หมายขัง หมายจาคุก หมายปล่อย
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๔๗. บุคคลตามข้อใดไม่ต้องสาบานตน
๑. บุคคลทีม่ ีอายุต่ากว่า ๑๕ ปี
๒. บุคคลทีศ่ าลเห็นว่าหย่อนความรู้สกึ ผิดและชอบ
๓. พระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา
๔. ถูกทุกข้อ
ตอบ ๔. ถูกทุกข้อ
๔๘. บริษัท เอบีลีสซิ่งเป็นโจทก์ จะฟ้องจาเลยที่ผดิ สัญญาเช่าซือ้ รถยนต์ ราคาทุนทรัพย์ ๕๐๐,๐๐๐
บาท โดยทาสัญญาเช่าซื้อทีจ่ ังหวัดพิษณุโลก และจาเลยมีภูมิลาเนาอยู่ที่จังหวัดนครปฐม จะฟ้อง
จาเลยได้ทศี่ าลใดบ้าง
๑. ศาลจังหวัดพิษณุโลก
๒. ศาลแขวงพิษณุโลก
๓. ศาลจังหวัดนครปฐม
๔. ศาลจังหวัดพิษณุโลก และศาลจังหวัดนครปฐม
ตอบ ๓. ศาลจังหวัดนครปฐม ต้องฟ้องต่อศาลที่จาเลยมีภูมลิ าเนาอยูเ่ พียงแห่งเดียว ตาม
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๗
๔๙. จากข้อด้านบนโจทก์เสียค่าขึ้นศาลเท่าใด
๑. ๑,๐๐๐ บาท
๒.
๕,๐๐๐ บาท
๓. ๑๐,๐๐๐ บาท
๔.
ไม่เสียค่าขึ้นศาล
ตอบ ๓. ๑๐,๐๐๐ บาท เสียในอัตราร้อยละ ๒
๕๐. ศาลใดไม่มีผู้พิพากษาสมทบ
๑. ศาลล้มละลาย
๒. ศาลเยาวชนและครอบครัว
๓. ศาลแรงงาน
๔. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
ตอบ ๑. ศาลล้มละลาย
๕๑. ข้อใดคือคดีมโนสาเร่
๑. คดีกู้ยืมเงินทุนทรัพย์ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๒. คดีฟ้องขับไล่เรียกค่าเสียหายเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท
๓. คดีร้องขอจัดการมรดก
๔. ข้อ ๑ และข้อ ๒ ถูก
ตอบ ๔. ข้อ ๑ และข้อ ๒ ถูก
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๕๒. คดีฟ้องขับไล่บคุ คลออกจากทีด่ ิน และเรียกค่าเสียหาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท โจทก์ จาเลย และทีด่ ิน
ตั้งอยู่ในอาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก จะต้องฟ้องที่ศาลใด
๑. ศาลแขวงพิษณุโลก
๒. ศาลจังหวัดพิษณุโลก
๓. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
๔. ศาลแขวงพิษณุโลก และศาลจังหวัดพิษณุโลก
ตอบ ๒. ศาลจังหวัดพิษณุโลก คดีไม่มีทุนทรัพย์ต้องฟ้องที่ศาลจังหวัด ศาลแขวงไม่มีอานาจ
พิจารณา
๕๓. ข้อใดคือการระงับข้อพิพาททางเลือก
๑. การไกล่เกลี่ยคดีแพ่ง
๒. การไกล่เกลี่ยคดีผู้บริโภค
๓. อนุญาโตตุลาการ
๔. ถูกทุกข้อ
ตอบ ๔. ถูกทุกข้อ
๕๔. การจัดทาหรือแปลงสารบบความอิเล็กทรอนิกส์ โดยบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ อย่าง
น้อยต้องดาเนินการอย่างไรบ้าง
๑. ตรวจสอบความครบถ้วน จานวนหน้า การจัดเรียงลาดับ เนื้อหา รูปแบบ และความ
ชัดเจนของข้อความ
๒. บันทึกเมตาดาตา (metadata) ที่แสดงสาระสาคัญอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะ รายละเอียด
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
๓. กาหนดค่าความละเอียดของภาพ และสี ของเครือ่ งสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดทาหรือแปลง ไม่ต่ากว่ามาตรฐานขั้นต่า
๔. ถูกทุกข้อ
ตอบ ๔. ถูกทุกข้อ ข้อกาหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการจัดทาสารบบความฯ ข้อ ๑๐
๕๕.

ข้อใดคือหลักเกณฑ์การปรับระบบการจ้างลูกจ้างชัว่ คราวเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรม
๑. ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งจ้างโดยเงินงบประมาณที่มีระยะเวลาการจ้างติดต่อกันมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๓ ปี
๒. ต้องมีผลการประเมินการปฏิบตั ิงานก่อนมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนในแต่ละรอบการประเมิน
ไม่ตากว่
่ าร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป จากผลการปฏิบตั ิงาน ๓ ปีย้อนหลัง
๓. ต้องไม่เป็นผู้มาปฏิบตั ิราชการสายเกิน ๑๘ ครั้ง ในปีงบประมาณสุดท้าย
๔. ข้อ ๑ ข้อ ๒ ถูกต้อง
๕. ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ถูกต้อง
ตอบ
๔. ข้อ ๑ ข้อ ๒ ถูกต้อง ส่วนข้อ ๓ ทีถ่ ูกต้อง คือ ต้องไม่เป็นผูม้ าปฏิบัตริ าชการสาย
เกิน ๒๕ ครัง้ ในปีงบประมาณสุดท้าย และ ไม่สายเฉลี่ยเกิน ๒๕ ครัง้ ใน ๒ ปี ย้อนหลัง
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๕๖. ในศาลชั้นต้น คดีเรือ่ งหนึ่งเสียค่าขึ้นศาล ๑,๕๐๐ บาท คดีเสร็จเด็ดขาดโดยการ
ประนีประนอมยอมความกัน ทนายความโจทก์ ยืน่ คาร้องขอค่าขึน้ ศาลคืนเป็นกรณีพิเศษ ศาลจะสั่ง
คืนจานวนเท่าใด
๑. ๑,๐๐๐ บาท
๒.
๑,๑๒๕ บาท
๓. ๑,๓๐๐ บาท
๔.
๑,๓๑๒ บาท
ตอบ ๓. ๑,๓๐๐ บาท การคืนค่าขึ้นศาลเป็นกรณีพิเศษ ให้คนื ค่าขึน้ ศาลไม่เกิน ๗ ใน ๘
ส่วน แต่มิให้เหลือน้อยกว่า ๒๐๐ บาท ตาม ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรมว่าด้วยการคืน
ค่าขึ้นศาล พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒.๑ ค.
ทาดีได้ดีดอทคอม
www.tamdeedaidee.com
๕๗.

ข้อใดไม่ถูกต้อง
๑. ฟ้องบังคับจานองเสียค่าขึ้นศาลร้อยละ ๑
๒. ร้องขอจัดการมรดกเสียค่าขึน้ ศาล ๒๐๐ บาท
๓. ค่าขึ้นศาลในอนาคต อัตรา ๑๐๐ บาท
๔. คาร้องขอให้ศาลบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประเทศทุนทรัพย์ไม่เกิน
ห้าสิบล้านบาท เสียค่าขึน้ ศาลอัตราร้อยละ ๐.๑
ตอบ ๔. คาร้องขอให้ศาลบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประเทศทุนทรัพย์ไม่เกิน
ห้าสิบล้านบาท เสียค่าขึน้ ศาลอัตราร้อยละ ๐.๕ ของจานวนที่ร้องขอให้ศาลบังคับแต่ไม่เกินห้าหมื่น
บาท
๕๘. คาร้องขอให้ศาลบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประเทศทุนทรัพย์ ๒๐๐ ล้าน
บาท เสียค่าขึน้ ศาลเท่าใด
๑. ๒๐,๐๐๐ บาท
๒.
๕๐,๐๐๐ บาท
๓. ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๔.
๒๐๐,๐๐๐ บาท
ตอบ ๔. ๒๐๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๐.๕ ของจานวนที่รอ้ งขอให้ศาลบังคับแต่ไม่เกินห้าหมื่น
บาท ส่วนที่เกิน ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป เสียในอัตราร้อยละ ๐.๑ ตามตาราง ๑ ท้ายประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง
๕๙.

เมื่อผู้รบั อนุญาตให้ใช้เสื้อเกาะเสียชีวติ ให้นายทะเบียนเรียกคืนภายในกี่วนั นับแต่ทราบ
๑. ๗ วัน
๒.
๑๐ วัน
๓. ๑๕ วัน
๔.
๓๐ วัน
ตอบ ๒. ๑๐ วัน ตามระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการกากับดูแล การใช้ การเก็บรักษาเสื้อ
เกาะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๑)
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๖๐.

ข้อใดไม่ถูกต้อง
๑. เสื้อเกาะห้ามทาการทดสอบประสิทธิภาพทุกรณี
๒. ตรวจนับจานวนและสภาพเสื้อเกาะอย่างน้อยปีละหนึง่ ครั้ง
๓. ผู้รับอนุญาตใช้เสื้อเกาะด้วยตนเอง เว้นแต่ในกรณีมีความจาเป็นอาจให้ญาติใช้ได้
๔. เมื่อผู้รบั อนุญาตย้ายให้ผู้นนั้ ส่งคืนเสือ้ เกาะต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวัน
ตอบ ๔. ส่งคืนเสื้อเกาะต่อนายทะเบียนทันที ตามระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการกากับดูแล
การใช้ การเก็บรักษาเสื้อเกาะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๓)
๖๑.

ข้อใดไม่ถูกต้อง
๑. กระบวนการไกล่เกลี่ยให้ดาเนินการเป็นการเปิดเผย โดยมีการบันทึกรายละเอียดของ
การไกล่เกลี่ยไว้
๒. คู่ความระงับข้อพิพาทด้วยการถอนฟ้องถือว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลง
๓. คู่ความที่เป็นบุคคลธรรมดาควรเข้าร่วมประชุมการไกล่เกลี่ยด้วยตนเอง
๔. ไม่ถกู ต้องทุกข้อ
ตอบ ๑. ดาเนินเป็นการลับ โดยไม่มีการบันทึกรายละเอียด ตาม ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วย
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๑
๖๒.

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการมอบอานาจของเลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรม
๑. เลขาธิการมอบอานาจให้อธิบดีผู้พิพากษาภาค
๒. เลขาธิการมอบอานาจให้ผู้อานวยการ
๓. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลได้รบั มอบอานาจมอบอานาจนั้นต่อให้แก่ผู้อานวยการ
๔. ผู้อานวยการได้รับมอบอานาจมาแล้ว มอบอานาจนั้นให้หวั หน้าส่วน/กลุ่มงาน
ตอบ ๔. ผู้อานวยการมอบอานาจให้แก่ผดู้ ารงตาแหน่งอื่นไม่ได้ ตาม ระเบียบ ก.บ.ศ.ว่า
ด้วยการมอบอานาจของเลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๖.
๖๓.

ข้อใดไม่ใช่วัสดุที่จาเป็นเบื้องต้นสาหรับการดาเนินการตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย
๑. ไฟฉาย เสื้อกันฝน
๒.
โทรศัพท์มือถือ
๓. เครื่องปฐมพยาบาล
๔.
กล้องจับภาพ
ตอบ ๒. โทรศัพท์มือถื ตามระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๐

ข้อ ๑๑.
๖๔. พื้นที่ที่มีการพิทักษ์รักษาสิง่ ที่เป็นความลับ ตลอดจนบุคคลสาคัญและทรัพย์สินที่สาคัญของ
ทางราชการ คือ
๑. พื้นที่ควบคุม
๒.
พื้นที่หวงห้าม
๓. เขตหวงห้ามเฉพาะ
๔.
เขตหวงห้ามเด็ดขาด
ตอบ ๒. พื้นที่หวงห้าม ตามระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๐
ข้อ ๑๒.
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๖๕. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการลา
๑. ลาติดตามคู่สมรสถ้าลาเกิน ๔ ปี ให้ลาออกจากราชการ
๒. ลาเข้ารับการตรวจเลือก ต้องลาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า ๒ วัน
๓. ลาอุปสมบทให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันอุปสมบทไม่น้อยกว่า
๖๐ วัน
๔. การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ให้มีสิทธิลาครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วัน
ทาการ
ตอบ ๒. ลาเข้ารับการตรวจเลือก ต้องลาไม่นอ้ ยกว่า ๔๘ ชัว่ โมง ตามระเบียบ ก.บ.ศ. ว่า
ด้วยการลาหยุดราชการฯ พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๘.
๖๖. ผู้ใดเป็นโฆษกสานักงานศาลยุติธรรม (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)
๑. นายสุริยัณห์ หงษ์วไิ ล
๒. นายสรวิศ ลิมปรังษี
๓. นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง
๔. นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล
ตอบ ๑. นายสุริยัณห์ หงษ์วไิ ล
๖๗. ข้อใดคืออานาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานตารวจศาล
๑. รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพย์สินในบริเวณศาล
๒. ป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดในบริเวณศาล
๓. ปฏิบตั ติ ามคาสั่งศาลในการแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจจับผูต้ ้องหาหรือจาเลย
ที่ได้รบั การปล่อยชัว่ คราวโดยศาลแล้วหนีหรือจะหลบหนี
๔. ถูกทุกข้อ
ตอบ ๔. ถูกทุกข้อ ตาม พ.ร.บ.เจ้าพนักงานตารวจศาล พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕
๖๘.

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ ก.บ.ศ.
๑. ประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ก.บ.ศ.
๒. กรรมการบริหารศาลยุตธิ รรมผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ด้านงบประมาณ ด้านการ
พัฒนาองค์กร หรือด้านการบริหารและการจัดการ
๓. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า ๓๕ ปี บริบรู ณ์
๔. เลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรมเป็นเลขานุการ ก.บ.ศ.
ตอบ ๓. ที่ถูกต้องคือ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า ๔๐ ปี บริบูรณ์
๖๙.
คน

คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.) ประกอบด้วยข้าราชการศาลยุตธิ รรมจานวนกี่

๑.
๓.
ตอบ ๒.

๓ คน
๖ คน
๕ คน

๒.
๔.

๕ คน
๗ คน
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๗๐. ข้อใดคือการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรม
๑. ประธานศาลฎีกาเสนอชือ่ ต่อคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรมเพื่อให้ความเห็นชอบ
๒. คณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรมเสนอชื่อต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
๓. คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเสนอชือ่ ต่อคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรมเพื่อให้
ความเห็นชอบ
๔. ประธานศาลฎีกาเสนอชือ่ ต่อคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อให้ความเห็นชอบ
ตอบ ๑. การบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งเลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม ให้ประธานศาล
ฎีกาเสนอชือ่ ต่อคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรมเพื่อให้ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแล้ว ให้ประธานศาลฎีกาเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและ
ดาเนินการ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไป ตาม มาตรา ๒๒
๗๑. ผู้ใดมีอานาจบรรจุและแต่งตั้ง ข้าราชการศาลยุติธรรม ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุตธิ รรม
ปฏิบัติงาน
๑. เลขาธิการศาลยุตธิ รรม
๒.
คณะกรรมการ ก.ศ.
๓. อธิบดีผู้พิพากษาภาค
๔.
ประธานศาลฎีกา
ตอบ ๑. เลขาธิการศาลยุตธิ รรม
๗๒.

ข้อใดไม่ถูกต้อง
๑. ประธานศาลอุทธรณ์เป็นประธาน ก.ศ.
๒. ในการประชุมของ ก.บ.ศ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวน
กรรมการทัง้ หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
๓. ในการประชุมของ ก.บ.ศ. ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจมาประชุมได้ ให้
รองประธานเป็นผูด้ าเนินการประชุม
๔. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
ตอบ ๓. ในการประชุมของ ก.บ.ศ. ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจมาประชุม ให้เลือก
กรรมการคนหนึง่ เป็นประธาน
๗๓. ข้อใดไม่ใช่อานาจของ ก.บ.ศ.
๑. กาหนดวันทางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการ
๒. แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลให้ทาการใด ๆ แทน และกาหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือ
ค่าตอบแทนให้ผซู้ ึ่งได้รบั แต่งตั้ง
๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุ
๔. การกาหนดเครื่องแบบและการแต่งกายของข้าราชการศาลยุตธิ รรม
ตอบ ๔. การกาหนดเครื่องแบบและการแต่งกายของข้าราชการศาลยุตธิ รรม
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๗๔. การรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการศาลยุติธรรม เป็น
อานาจของ
๑. ก.ศ.
๒.
ก.บ.ศ.
๓. ก.ต.
๔.
เลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรม
ตอบ ๑.
ก.ศ.
๗๕.

ข้อใดมีเลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง
๑. ก.ศ.
๒.
ก.บ.ศ.
๓. ก.ต.
๔.
ถูกทุกข้อ
ตอบ ๑.
ก.ศ.
๗๖.

ข้อใดไม่ถูกต้อง
๑. คณะกรรมการ ก.ศ. เป็นคณะกรรมการ ก.บ.ศ. ในคราวเดียวกันได้
๒. ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นกรรมการ ก.บ.ศ. จานวน ๔ คน
๓. เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชานาญงานมีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการ ก.ศ.
๔. การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้ชานาญการ
เฉพาะด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตหิ น้าที่ของศาลยุตธิ รรม เป็นอานาจของ ก.บ.ศ.
ตอบ ๔. เป็นอานาจของ ก.ศ.
๗๗. ข้อใดไม่ใช่หนังสือสัง่ การ
๑. ประกาศ
๒.
คาสั่ง
๓. ระเบียบ
๔.
ข้อบังคับ
ตอบ ๑.
ประกาศ
๗๘. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับประกาศ
๑. ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒. ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
๔. ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ตอบ ๒.
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๗๙. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของหนังสือราชการ
๑. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
๒. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอืน่ ใดซึง่ มิใช่สว่ นราชการ หรือทีม่ ีไปถึง
บุคคลภายนอก
๓. หนังสือที่หน่วยงานอืน่ ใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วน
ราชการ
๔. เอกสารทีบ่ ุคคลภายนอกจัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
ตอบ ๔. เอกสารที่บุคคลภายนอกจัดทาขึน้ เพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
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๘๐. การแจ้งผลงานทีไ่ ด้ดาเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ ต้องใช้หนังสือราชการ
ประเภทใด
๑. หนังสือภายใน
๒.
หนังสือภายนอก
๓. หนังสือประทับตรา
๔.
หนังสือสั่งการ
ตอบ ๓.
หนังสือประทับตรา
๘๑. ผู้ใดเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือประทับตรา
๑. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป ๒. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึน้ ไป
๓. หัวหน้าแผนก/งาน/ฝ่าย ขึ้นไป ๔.หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง
ตอบ ๑. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป
๘๒.

หนังสือใดไม่ใช้กระดาษตราครุฑ
๑. แถลงการณ์
๓. ข้อบังคับ
ตอบ ๔. ข่าว
๘๓.

๒.
๔.

ระเบียบ
ข่าว

ข้อใดไม่ถูกต้อง
๑. ประกาศ เป็นหนังสือประชาสัมพันธ์
๒. ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิในทันทีที่ได้รับหนังสือนัน้
๓. หนังสือภาษาต่างประเทศ ให้ใช้กระดาษตราครุฑ
๔.หนังสือเวียนให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง เริม่ ตัง้ แต่เลข ๑ เรียง
เป็นลาดับไปจนถึงสิน้ ปีงบประมาณ
ตอบ ๔. หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผูร้ ับเป็นจานวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัส
ตัวพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง ซึ่งกาหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริม่ ตัง้ แต่เลข
๑ เรียงเป็นลาดับไปจนถึงสิน้ ปีปฏิทนิ หรือใช้เลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกอย่าง
หนึ่งอย่างใด
๘๔. ตรากาหนดเก็บหนังสือ คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือเก็บเพื่อให้ทราบกาหนดระยะเวลา
การเก็บหนังสือนั้นมีคาว่า เก็บถึง พ.ศ. …. หรือคาว่า ห้ามทาลาย ขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์ ๒๔
พอยท์ ต้องประทับตรากาหนดเก็บหนังสือไว้ที่ใด
๑. ไว้ที่มมุ บนด้านขวาของกระดาษแผ่นแรกของหนังสือฉบับนั้น
๒. ไว้ที่มมุ ล่างด้านขวาของกระดาษแผ่นแรกของหนังสือฉบับนั้น
๓. ไว้ที่มมุ บนด้านขวาของกระดาษแผ่นแรกของหนังสือฉบับนั้น และลงลายมือชื่อย่อ
กากับตรา
๔. ไว้ทมี่ ุมล่างด้านขวาของกระดาษแผ่นแรกของหนังสือฉบับนั้น และลงลายมือชื่อย่อกากับ
ตรา
ตอบ ๔. ข้อ ๕๕.๑ ประทับตรากาหนดเก็บหนังสือตามข้อ ๗๓ ไว้ที่มุมล่างด้านขวาของ
กระดาษแผ่นแรกของหนังสือฉบับนั้น และลงลายมือชื่อย่อกากับตรา
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๘๕.

ข้อใดไม่ถูกต้อง
๑. หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป ให้ประทับตราคาว่า ห้ามทาลาย ด้วยหมึกสีแดง
๒. หนังสือที่เก็บโดยมีกาหนดเวลา ให้ประทับตราคาว่า เก็บถึง พ.ศ. …. ด้วยหมึกสีนา้
เงิน และลงเลขของปีพุทธศักราชที่ให้เก็บถึง
๓. หนังสือที่ได้ปฏิบตั ิงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สาเนาที่มตี ้นเรื่องจะค้นได้จากที่อนื่ ให้
เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๔. หนังสือที่เป็นเรือ่ งธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสาคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึน้ เป็น
ประจาเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ตอบ ๓. ข้อ ๕๗.๔ หนังสือทีไ่ ด้ปฏิบตั ิงานเสร็จสิน้ แล้ว และเป็นคู่สาเนาที่มตี ้นเรื่องจะค้นได้
จากที่อื่น ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๘๖. ข้อใดไม่ถูกต้อง
๑. การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรมขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๒. การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการระดับแผนกขึน้ ไป หรือผู้ทไี่ ด้รับมอบหมาย
๓. อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
๔. การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น การเก็บระหว่างปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัตเิ สร็จแล้ว
และการเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ตอบ ๑. ข้อ ๖๒.๓ การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็น
หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
๘๗.ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือทีม่ ีอายุครบ ๒๐ ปี นับจากวันที่ได้จดั ทาขึ้น ทีเ่ ก็บไว้ ณ
ส่วนราชการใด พร้อมทั้งบัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปี ให้สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม
ศิลปากร ภายในวันที่เท่าใด ของปีถัดไป
๑. ๓๑ มกราคม
๒. ๒๘ กุมภาพันธ์
๓. ๑๕ มีนาคม
๔. ๓๑ มีนาคม
ตอบ ๑. วันที่ ๓๑ มกราคม ของปีถัดไป
๘๘. ข้อใดคือขั้นตอนแรกของการรับหนังสือ
๑. ประทับตรารับหนังสือ
๒. จัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ
๓. ลงทะเบียนรับหนังสือ
๔. จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วส่งให้ส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้องดาเนินการ
ตอบ ๒. ข้อ ๓๖ จัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดาเนินการก่อนหลังและให้
ผู้เปิดซองตรวจเอกสาร
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๘๙. ให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัตเิ ร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทาได้ คือชั้นความเร็วข้อใด
๑. เร่งด่วน
๒.
ด่วน
๓. ด่วนมาก
๔.
ด่วนที่สุด
ตอบ ๒. ด่วน ข้อ ๒๘ หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและ
ดาเนินการทางสารบรรณด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ
ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิในทันทีที่ได้รับหนังสือนัน้
ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิโดยเร็ว
ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทาได้
๙๐.

ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีทไี่ ด้รบั หนังสือนั้น คือชั้นความเร็วข้อใด
๑. เร่งด่วน
๒.
ด่วน
๓. ด่วนมาก
๔.
ด่วนที่สุด
ตอบ ๔. ด่วนที่สดุ
๙๑. คาสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ เป็นหนังสือ
๑. หนังสือสั่งการ
๒.
๓. หนังสือภายนอก
๔.
ตอบ ๑. หนังสือสัง่ การ

หนังสือภายใน
หนังสือประชาสัมพันธ์

๙๒. ข้อใดคือคาขึน้ ต้น หนังสือประทับตรา
๑. เรียน
๓. ถึง
ตอบ ๓.

กราบเรียน
ขอประทานเสนอ

๒.
๔.

๙๓.

สิ่งที่ส่งมาด้วย มีในหนังสือประเภทใด
๑. หนังสือสั่งการ
๒.
๓. หนังสือภายนอก
๔.
ตอบ ๓. หนังสือภายนอก

หนังสือภายใน
หนังสือประชาสัมพันธ์

๙๔. ภายในกี่วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบในการเก็บหนังสือสารวจหนังสือ
ที่ครบกาหนดอายุการเก็บในปีนนั้ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เองหรือที่ฝากเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร แล้วจัดทาบัญชีหนังสือขอทาลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทะลายหนังสือ
๑. ๑๕ วัน
๒.
๓๐ วัน
๓. ๖๐ วัน
๔.
๙๐ วัน
ตอบ ๓. ๖๐ วัน ข้อ ๖๖
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๙๕.

ข้อใดไม่มีในรายงานการประชุม
๑. สาระสาคัญของเรื่อง
๒.
เวลาเลิกประชุม
๓. รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
๔.
ผู้จดรายงานการประชุม
ตอบ ๑. สาระสาคัญของเรื่อง อยู่ใน บันทึก ข้อ ๒๖
๙๖. ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าทีห่ รือหน่วยงานระดับต่ากว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกัน
ในการปฏิบัตริ าชการ คือหนังสือใด
๑. บันทึก
๒.
คาสั่ง
๓. ประกาศ
๔.
แถลงการณ์
ตอบ ๑. บันทึก ข้อ ๒๖
๙๗.

ก.พ.ค.
๑.
๒.
๓.
๔.
ตอบ ๑.

ย่อมาจาก
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการ
คณะอนุกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
คณะกรรมการพัฒนาและป้องกันการทุจริต
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

๙๘.

ผู้จะได้รับการแต่งตัง้ เป็นกรรมการ ก.พ.ค. ต้องมีอายุเท่าใด
๑. ไม่เกิน ๔๕ ปี
๒. ไม่ตากว่
่ า ๔๕ ปี
๓. ไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์
๔. ไม่ตากว่
่ า ๔๕ ปีบริบูรณ์
ตอบ ๒.
ไม่ตากว่
่ า ๔๕ ปี
๙๙. ผูใ้ ดมีอานาจพิจารณาอนุญาต การลาของเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุติธรรม
๑. เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม
๒. ประธานศาลอุทธรณ์
๓. รองประธานศาลฎีกา
๔. ประธานศาลฎีกา
ตอบ ๔. ประธานศาลฎีกา
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๑๐๐. ระบบใดที่ประชาชนมีสิทธิใช้บริการโดยไม่ต้องลงทะเบียน
๑. ระบบติดตามสานวน Tracking System
๒. ระบบบริการข้อมูลคดี CIOS
๓. ระบบฐานข้อมูลหมายจับ AWIS
๔. ระบบการยืน่ ฟ้องและส่งคาคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ e–Filing
ตอบ ๑. ระบบติดตามสานวน Tracking System

......................................................
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