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แบบทดสอบการบริหารงานบุคคลผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่ 5
หลักสูตรเตรียมสอบตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา / ผู้อานวยการสถานศึกษา
เรียบเรียงโดย นายธีรภัทร วงษ์สว่าง (ธีรภัทร ติวเตอร์)
.............................................................................................................
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๖และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ 2 พ.ศ. ๒๕๕๓)
ข้อ 1ให้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ดังต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด
ก. ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง
ข. ระเบียบบริหารราชการในส่วนภูมิภาค
ค. ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่
จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
ข้อ 2 จากข้อ 1กาหนดในพ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 6
ข. มาตรา 7
ค. มาตรา 8
ง. มาตรา 9
ข้อ 3 การกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือนของ
ข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ให้คานึงถึง .....
ยกเว้น ข้อใด
ก. คุณวุฒิ
ข. ประสบการณ์
ค. จรรยาบรรณวิชาชีพ
ง. ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพ
ของงาน
ข้อ 4 จากข้อ 3กาหนดในพ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 6
ข. มาตรา 7
ค. มาตรา 8
ง. มาตรา 9

ข้อ 5 ให้จัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง
ตรงกับข้อใด
ก. สานักงานปลัดกระทรวง
ข. ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. สานักงานเขตเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ข้อ ก และ ข
ข้อ 6 จากข้อ 5กาหนดในพ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 6
ข. มาตรา 7
ค. มาตรา 8
ง. มาตรา 9
ข้อ 7 การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้น
ตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีทั้งหมด
กี่ส่วนราชการ
ก. 5 ส่วนราชการ
ข. 6 ส่วนราชการ
ค. 7 ส่วนราชการ
ง. 10 ส่วนราชการ
ข้อ 8 จากข้อ 7 ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และเป็นกรม ตามระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน
ตรงกับข้อใด
ก. 5 ส่วนราชการ
ข. 6 ส่วนราชการ
ค. 7 ส่วนราชการ
ง. 10 ส่วนราชการ
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ข้อ 9 จากข้อ 6โดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรงกับข้อใด
ก. สานักงานรัฐมนตรี
ข. สานักงานปลัดกระทรวง
ค. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 10 จากข้อ 6โดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรงกับข้อใด
ก. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ค. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 11 จากข้อ 9-10กาหนดในพ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 8
ข. มาตรา 9
ค. มาตรา 10
ง. มาตรา 12
ข้อ 12 ส่วนราชการที่มีฐานะไม่เป็นนิติบุคคลและเป็น
กรม ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ตรงกับ
ข้อใด
ก. สานักงานรัฐมนตรี
ข. สานักงานปลัดกระทรวง
ค. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ง. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อ 13 ผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวง
ศึกษาธิการตรงกับข้อใด
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 13 “กาหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์
ของงานในกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา หรือที่
คณะรัฐมนตรีกาหนดหรืออนุมัติ”เป็นหน้าทีข่ อง
บุคคลตรงกับข้อใด
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. หัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ
ข้อ 14 จากข้อ 13กาหนดในพ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 8
ข. มาตรา 9
ค. มาตรา 10
ง. มาตรา 12
ข้อ 15 หน้าที่ สภาการศึกษา ตรงกับข้อใด
ก. พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณา
การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับ
การศึกษาทุกระดับ
ข. พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษาให้ดาเนินการเป็นไปตามแผนตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ
ค. พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการ
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 16 ให้มีสภาการศึกษา มีหน้าทีต่ รงกับข้อใด
ก. ดาเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ
ข. ให้ความเห็นหรือคาแนะนาในเรื่องกฎหมาย
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการศึกษา
ค. พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐาน
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ข้อ ก และ ข
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ข้อ 17 จากข้อ 15-16 กาหนดในพ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 13
ข. มาตรา 14
ค. มาตรา 15
ง. มาตรา 16
ข้อ 18 ให้มคี ณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
หน้าทีต่ รงกับข้อใด
ก. พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐาน
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. เสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
ประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานสานักงาน
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 19 การพิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา
มาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้อง
ให้สอดคล้องกับข้อใด
ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข. แผนการศึกษาแห่งชาติ
ค. มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ
ง. ข้อ ก และ ข
ข้อ 20 จากข้อ 18-19 กาหนดในพ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 13
ข. มาตรา 14
ค. มาตรา 15
ง. มาตรา 16
ข้อ 21ส่วนราชการในข้อใดมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
ราชการทางการเมือง
ก. สานักงานรัฐมนตรี
ข. สานักงานปลัดกระทรวง
ค. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ง. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้อ 22 จากข้อ 21ผู้บังคับบัญชาข้าราชการซึง่ เป็น
ข้าราชการการเมืองและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสานักงานรัฐมนตรี ตรงกับข้อใด
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. เลขานุการรัฐมนตรี
ข้อ 23 “การตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
ติดตามประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศให้
คาปรึกษาและแนะนาเพื่อการปรับปรุงพัฒนา” เป็น
หน้าที่ของใคร
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ผู้ตรวจราชการของกระทรวง
ข้อ 24 จากข้อ 23 กาหนดในพ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 19
ข. มาตรา 20
ค. มาตรา 21
ง. มาตรา 23
ข้อ 25 “รับผิดชอบควบคุมราชการประจาใน
กระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติ
ราชการ กากับการทางานของส่วนราชการใน
กระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และประสานการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการ” เป็นหน้าที่ของใคร
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. เลขาธิการ
ข้อ 26 จากข้อ 25 กาหนดในพ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 19
ข. มาตรา 20
ค. มาตรา 21
ง. มาตรา 23
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ข้อ 27 “เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วน
ราชการในสานักงานปลัดกระทรวงรองจากรัฐมนตรี”
ตรงกับข้อใด
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. เลขาธิการ
ข้อ 28 “รับผิดชอบควบคุมราชการประจาใน
สานักงาน แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติ
การ กากับการปฏิบัติงานของส่วนราชการใน
สานักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งเร่งรัดติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน
สานักงาน” เป็นหน้าที่ของใคร
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. เลขาธิการ
ข้อ 29 “เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสานักงาน
รองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการใน
สานักงาน ตลอดจนการจัดทาแผนพัฒนาของ
หน่วยงาน” ตรงกับข้อใด
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. เลขาธิการ
ข้อ 30 จากข้อ 28-29 กาหนดในพ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 29
ข. มาตรา 30
ค. มาตรา 31
ง. มาตรา 32

ข้อ 31 “ผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วย” ตรงกับข้อใด
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อ 32 จากข้อ 32 กาหนดในพ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 29
ข. มาตรา 30
ค. มาตรา 31
ง. มาตรา 32
ข้อ 33 “การบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา”กาหนดในพ.ร.บ.
ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546
ในมาตราใด
ก. มาตรา 29
ข. มาตรา 30
ค. มาตรา 32
ง. มาตรา 33
ข้อ 34 จากข้อ 33 โดยคานึงถึง…ข้อใดต่อไปนี้เป็น
อันดับแรก
ก. ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. จานวนสถานศึกษา
ค. จานวนประชากร
ง. วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่น
ข้อ 35 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ยึดเขตพื้นที่การศึกษาข้อใดต่อไปนี้ได้รับการยกเว้น
ก. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
ข. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่า
ด้วยการอาชีวศึกษา
ง. การจัดการศึกษาภาคบังคับ
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ข้อ 36 ใครมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กาหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดย
คาแนะนาของสภาการศึกษา
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดย
คาแนะนาของคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดย
คาแนะนาของ ก.ค.ศ.
ข้อ 37 จากข้อ 36 ตราเป็นกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติ
ข. กฎกระทรวง
ค. ระเบียบกระทรวง
ง. ประกาศกระทรวง
ข้อ 38 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้กาหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษาจานวนเท่าใด
ก. 42 เขตพื้นที่การศึกษา
ข. 183 เขตพื้นที่การศึกษา
ค. 185 เขตพื้นที่การศึกษา
ง. 225 เขตพื้นที่การศึกษา
ข้อ 39 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้กาหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จานวนเท่าใด
ก. 42 เขตพื้นที่การศึกษา
ข. 183 เขตพื้นที่การศึกษา
ค. 185 เขตพื้นที่การศึกษา
ง. 225 เขตพื้นที่การศึกษา
ข้อ 40 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้กาหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จานวนเท่าใด
ก. 42 เขตพื้นที่การศึกษา
ข. 183 เขตพื้นที่การศึกษา
ค. 185 เขตพื้นที่การศึกษา
ง. 225 เขตพื้นที่การศึกษา

ข้อ 41 การจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่
การศึกษา ตรงกับข้อใด
ก. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ค. สานักงานการศึกษานอกโรงเรียน
ง. ข้อ ก และ ข
ข้อ 42 จากข้อ 41 กาหนดในพ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 33
ข. มาตรา 34
ค. มาตรา 35
ง. มาตรา 36
ข้อ 43การแบ่งส่วนราชการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตรงกับข้อใด
ก. กฎกระทรวงศึกษาธิการโดยคาแนะนาของ
สภาการศึกษา
ข. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ตามระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา
ข้อ 44 การแบ่งส่วนราชการสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นตรงกับข้อใด
ก. กฎกระทรวงศึกษาธิการโดยคาแนะนาของ
สภาการศึกษา
ข. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ตามระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา
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ข้อ 45 จากข้อ 43-44 กาหนดในพ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 33
ข. มาตรา 34
ค. มาตรา 35
ง. มาตรา 36
ข้อ 46 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะที่
เป็นโรงเรียน มีฐานะเป็นนิติบุคคล กาหนดใน
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546
ในมาตราใด
ก. มาตรา 33
ข. มาตรา 34
ค. มาตรา 35
ง. มาตรา 36
ข้อ 47 จากข้อ 46ให้ความเป็นนิติบุคคลสิ้นสุดลง
เมื่อใด
ก. เมื่อมีการยุบสถานศึกษา
ข. เมื่อมีการเลิกสถานศึกษา
ค. เมื่อมีการรวมสถานศึกษา
ง. ข้อ ก และ ข
ข้อ 48 ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ให้มี
คณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาหนดใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษา
พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 33
ข. มาตรา 34
ค. มาตรา 35
ง. มาตรา 36
ข้อ 49 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ข้อใดถูกต้อง
ก. 10 คน
ข. 15 คน
ค. 17 คน
ง. 31คน

ข้อ 50 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ข้อใดถูกต้อง
ก. 10 คน
ข. 15 คน
ค. 17 คน
ง. 31 คน
ข้อ 51 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่
ตรงกับข้อใด
ก. ในการกากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
ข. ควบคุมดูแลการบริหารงานภายในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ค. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการจัด
การศึกษา
ง. ข้อ ก และ ค
ข้อ 52 ให้มีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาหนดใน
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546
ในมาตราใด
ก. มาตรา 36
ข. มาตรา 37
ค. มาตรา 38
ง. มาตรา 39
ข้อ 53 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอานาจ
หน้าที่ ตรงกับข้อใด
ก. การบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนา
สาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ข. การพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษา
ค. รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการ
ภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
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ข้อ 54 ให้มีคณะกรรมการ......… ข้อความใน“......”
ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ากว่า
ปริญญา
ค. สถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละ
สถานศึกษา
ง. สถานพัฒนาเด็กเล็ก
ข้อ 55 จากข้อ 54 กาหนดใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 36
ข. มาตรา 37
ค. มาตรา 38
ง. มาตรา 39
ข้อ 56 จากข้อ 55 กาหนดหน้าที่ตรงกับข้อใด
ก. กากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา
ข. ดูแลและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา
ค. ควบคุมและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา
ง. กากับ ควบคุม และส่งเสริมสนับสนุนกิจการ
ของสถานศึกษา
ข้อ 57 ถ้านักเรียนในสถานศึกษาไม่เกิน 300 คน จะ
มีคณะกรรมการสถานศึกษา จานวนเท่าใด
ก. 9 คน
ข. 10 คน
ค. 15 คน
ง. 17 คน
ข้อ 58 ถ้านักเรียนในสถานศึกษาเกิน 300 คน จะมี
คณะกรรมการสถานศึกษา จานวนเท่าใด
ก. 9 คน
ข. 10 คน
ค. 15 คน
ง. 17 คน

ข้อ 59 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้มี
ผู้อานวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมี
อานาจหน้าที่ ตามข้อใด
ก. บริหารกิจการของสถานศึกษา
ข. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การ
พัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของ
สถานศึกษา
ค. เป็นผู้แทนของสถานศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 60 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้มี
ผู้อานวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมี
อานาจหน้าที่ ตามข้อใด
ก. จัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับกิจการของ
สถานศึกษา
ข. อานาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตร
และวุฒิบัตรของสถานศึกษา
ค. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 61 จากข้อ 59-60 กาหนดใน พ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 36
ข. มาตรา 37
ค. มาตรา 38
ง. มาตรา 39
ข้อ 62 การปฏิบัติราชการแทนมีความหมาย ตรง
กับข้อใด
ก. การกระจายอานาจ
ข. การมอบอานาจ
ค. การโอนอานาจ
ง. ข้อ ก และ ข

ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร์ : www.tw-tutor.com
โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com

เรี ยบเรี ยงโดย นายธีรภัทร วงษ์ สว่าง

ข้อ 63 กระจายอานาจการบริหารและการจัด
การศึกษากาหนดใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหารกระทรวง
ศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 40
ข. มาตรา 42
ค. มาตรา 44
ง. มาตรา 45
ข้อ 64 จากข้อ 63 ใครเป็นผูก้ ระจายอานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา ตามกาหนดใน พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546
ก. ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา
ข. ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ค. ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
ง. ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
ข้อ 65จากข้อ 63 กระจายอานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาด้านใดบ้าง
ก. ด้านวิชาการ งบประมาณ
ข. ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล
ค. ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทั่วไป
ง. ด้านวิชาการ งบงานการเงิน การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทั่วไป
ข้อ 66จากข้อ 63 กระจายอานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา ไปให้ใครโดยตรง
ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ข. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. สถานศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 67 หลักการมอบอานาจโดยคานึงถึงข้อใดต่อไปนี้
ก. ความเป็นอิสระ
ข. การบริหารงานที่คล่องตัวในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
ค. การบริหารงานที่คล่องตัวในการจัดการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 68 จากข้อ 67 กาหนดใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 40
ข. มาตรา 42
ค. มาตรา 44
ง. มาตรา 45
ข้อ 69 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจ
มอบอานาจ ให้บุคคลตรงตามข้อใด
ก. ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวง เลขาธิการ
ค. หัวหน้าส่วนราชการซึ่งดารงตาแหน่ง
เทียบเท่าอธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐที่
จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
จ. ถูกทุกข้อ
ข้อ 70 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการอาจมอบอานาจ
ให้บุคคลตรงตามข้อใด
ก. รองปลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
ข. เลขาธิการ อธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐที่
จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด
ค. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
จ. ถูกทุกข้อ
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ข้อ 71 เลขาธิการอาจมอบอานาจให้บุคคลตรง ตาม
ข้อใด
ก. รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ อธิการบดีใน
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับ
ปริญญาในสังกัด
ข. ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการสานัก
บริหารงานหรือผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่า
ค. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
จ. ถูกทุกข้อ
ข้อ 72 ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการสานัก
บริหารงาน หรือผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่าอาจมอบ
อานาจให้บุคคลตรง ตามข้อใด
ก. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. ผู้อานวยการสถานศึกษา หรือผู้ดารง
ตาแหน่งเทียบเท่า
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. ข้อ ก และ ข
ข้อ 73ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่า อาจมอบอานาจให้
บุคคลตรง ตามข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ข้าราชการในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ค. หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในเขต
พื้นที่การศึกษาที่ตนรับผิดชอบ
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้อ 74 การมมอบอานาจตามข้อ 73ข้อใดถูกต้อง
ก. ตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ข. ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ค. ตามระเบียบที่เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
ง. ตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกาหนด

ข้อ 75 ผู้อานวยการสถานศึกษาหรือผู้ดารงตาแหน่ง
เทียบเท่า อาจมอบอานาจให้บุคคลตรง ตามข้อใด
ก. ข้าราชการในสถานศึกษา
ข. รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ค. ครูในสถานศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 76 การมอบอานาจตามข้อ 75ข้อใดถูกต้อง
ก. ตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ข. ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ค. ตามระเบียบที่เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
ง. ตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษากาหนด
ข้อ 77 การมอบอานาจตามมาตรานี้ให้ทา....
ข้อใดถูกต้อง
ก. เป็นหนังสือ
ข. เป็นคาสั่ง
ค. เป็นประกาศ
ง. เป็นระเบียบ
ข้อ 78 เมื่อมีการมอบอานาจโดยชอบแล้ว ผู้รับมอบ
อานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอานาจนั้น จะมอบอานาจ
นั้นให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ ยกเว้นแต่กรณี
การมอบอานาจให้แกบุคคลตามข้อใดตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินก็ได้
ก. ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ
ข. ผู้อานวยการสานัก
ค. เลขาธิการ
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้อ 79 จากข้อ 78ในการมอบอานาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัดข้อใดถูกต้อง
ก. ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. ให้ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอานาจ
ชั้นต้นทราบ
ง. ถูกทุกข้อ
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ข้อ 80 จากข้อ 78-79 กาหนดใน พ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 44
ข. มาตรา 45
ค. มาตรา 46
ง. มาตรา 47
ข้อ 81ในการมอบอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดการ
มอบอานาจที่ไม่เป็นไปตามข้อ 79 ข้อใดถูกต้อง
ก. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอานาจ
ชั้นต้นทราบ
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัดจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้มอบอานาจชั้นต้นแล้ว
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุมัตจิ ากผู้มอบอานาจชั้นต้นแล้ว
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัดจะกระทาไม่ได้
ข้อ 82ผู้มอบอานาจมีหน้าตรงตามข้อใด
ก. กากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับ
มอบอานาจ
ข. แนะนาและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับ
มอบอานาจได้
ค. ควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้รับมอบอานาจ
ง. ข้อ ก และ ข
ข้อ 83 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งหรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้อง
ก. รักษาการในตาแหน่ง
ข. รักษาราชการแทน
ค. ปฏิบัติหน้าที่แทน
ง. ปฏิบัติราชการแทน
ข้อ 84 จากข้อ 83 กาหนดใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ในหมวดใด
ก. หมวด2
ข. หมวด3
ค. หมวด4
ง. หมวด 5

ข้อ 85 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ
ได้ข้อใดถูกต้อง
ก. ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นผู้รักษาราชการแทน
ข. ถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
หลายคนให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคน
ใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน
ค. ถ้าไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้
รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการ
แทน
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 86 จากข้อ 85 กาหนดใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 48
ข. มาตรา 49
ค. มาตรา 50
ง. มาตรา 51
ข้อ 87ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งเลขานุการ
รัฐมนตรี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ข้อใด
ถูกต้อง
ก. ให้ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้รักษา
ราชการแทน
ข. ถ้ามีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีหลายคนให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีคนใด
คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน
ค. ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง
ข้าราชการในกระทรวงคนหนึ่งเป็นผู้รักษา
ราชการแทน
ง. ถูกทุกข้อ
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ข้อ 88 จากข้อ 87 กาหนดใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 48
ข. มาตรา 49
ค. มาตรา 50
ง. มาตรา 51
ข้อ 89ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งปลัดกระทรวง
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ข้อใดถูกต้อง
ก. ให้รองปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน
ข. ถ้ามีรองปลัดกระทรวงหลายคน ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง
รองปลัดกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษา
ราชการแทน
ค. ถ้าไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรองปลัดกระทรวง
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง
ข้าราชการในกระทรวงซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่า
กว่าเลขาธิการหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษา
ราชการแทน
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 90 จากข้อ 89 กาหนดใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 48
ข. มาตรา 49
ค. มาตรา 50
ง. มาตรา 51
ข้อ 91 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งเลขาธิการ หรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ข้อใดถูกต้อง
ก. ให้รองเลขาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทน
ข. ถ้ามีรองเลขาธิการหลายคน ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง
รองเลขาธิการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษา
ราชการแทน

ค. ถ้าไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรองเลขาธิการ หรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รฐั มนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการใน
สานักงานซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่ารอง
เลขาธิการ ข้าราชการตาแหน่งเลขาธิการ
สานักผู้อานวยการสานักหรือเทียบเท่าขึ้นไป
คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 92 จากข้อ 91 กาหนดใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 48
ข. มาตรา 49
ค. มาตรา 50
ง. มาตรา 51
ข้อ 93 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ข้อใดถูกต้อง
ก. ให้รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษารักษาราชการแทน
ข. ถ้ามีรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหลายคนให้เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้ง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน
ค. ถ้าไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือมีแต่ไม่
อาจปฏิบัติราชการได้ ให้เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้ง
ข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งดารง
ตาแหน่งเทียบเท่ารองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาหรือดารงตาแหน่งไม่ต่า
กว่าผู้อานวยการสถานศึกษาหรือตาแหน่ง
เทียบเท่าขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษา
ราชการแทนก็ได้
ง. ถูกทุกข้อ
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ข้อ 94 จากข้อ 93 กาหนดใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 52
ข. มาตรา 53
ค. มาตรา 54
ง. มาตรา 55
ข้อ 95 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ข้อใด
ถูกต้อง
ก. ให้รองผู้อานวยการสถานศึกษารักษาราชการ
แทน
ข. ถ้ามีรองผู้อานวยการสถานศึกษาหลายคน
ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แต่งตั้งรองผู้อานวยการสถานศึกษาคนใดคน
หนึ่งรักษาราชการแทน
ค. ถ้าไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการ
สถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ
ได้ ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการในสถานศึกษา
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 96จากข้อ 95 กาหนดใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 52
ข. มาตรา 53
ค. มาตรา 54
ง. มาตรา 55
ข้อ 97ให้ผู้รักษาราชการแทนมีหน้าที่ตามข้อใด
ก. มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
ข. มีอานาจหน้าที่ครึ่งหนึ่งกับผู้ซึ่งตนแทน
ค. มีอานาจหน้าที่เท่าที่จาเป็นกับผู้ซึ่งตนแทน
ง. ไม่ถือว่ามีอานาจหน้าที่กับผู้ซึ่งตนแทน

ข้อ 98จากข้อ 97 กาหนดใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 52
ข. มาตรา 53
ค. มาตรา 54
ง. มาตรา 55
ข้อ 99 ในกรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งใดหรือผู้รักษา
ราชการแทนผู้ดารงตาแหน่งนั้นมอบหมาย หรือมอบ
อานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่นทาหน้าที่บางอย่างแทน
ตัวเอง ข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้อง
ก. รักษาการในตาแหน่ง
ข. รักษาราชการแทน
ค. ปฏิบัติหน้าที่แทน
ง. ปฏิบัติราชการแทน
ข้อ 100จากข้อ 99 กาหนดใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 52
ข. มาตรา 53
ค. มาตรา 54
ง. มาตรา 55
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