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แนวข้อสอบ  พรบ.คุ้มครองเด็ก ๒๕๔๖ 
1. “เด็ก” ความหมายตามข้อใดถูกต้องท่ีสุด 
     ก. บุคคลซึ่งมีอายุต่่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส 
     ข. บุคคลซึ่งมีอายุต่่ากว่า 16 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส 
     ค. บุคคลซึ่งมีอายุต่่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส 
     ง. บุคคลซึ่งมีอายุต่่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส 
2. พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 บังคับใช้วันใด 

ก. พ้นก่าหนดหกสิบวันนบัแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข. พ้นก่าหนดเก้าสิบวันนบัแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ค. พ้นก่าหนดหนึ่งร้อยยี่สบิวันนับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ง. พ้นก่าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวนันบัแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

3. ข้อใด ไม่ใช่ ผู้รักษาการตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 
    ก. รมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทย 
    ข. รมต.ว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนษุย์ 
    ค. รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
    ง. รมต.ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
4. บุคคลซึ่งมีอายุต่่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 หมายถึงข้อใด 
    ก. เด็ก                                            ข. เยาวชน 
    ค. นักเรียน                                       ง. นักศึกษา 
5. การปฏิบัติต่อเด็กต้องค่านึงถึงข้อใดเป็นส่าคัญ  

ก. อายุของเด็ก. 
ข. ระดับการศึกษาของเด็ก. 
ค. ร่างกาย และจิตใจ. 
ง. ประโยชน์สูงสุดของเดก็ 

6. ข้อใด ไม่ใช่ เด็กพิการ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 
ก. เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  
ข. เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
ค. เด็กที่มีความบกพร่องทางสมอง  
ง. เด็กที่มีความบกพร่องทางจิตใจ 
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7. “เด็กท่ีเส่ียงต่อการกระท่าผิด” ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. เด็กที่ประพฤติตนไม่สมควร 
ข. เด็กที่ประกอบอาชีพหรือคบหาสมาคมกับบคุคลทีน่่าจะชักนา่ไปในทางกระท่าผิดกฎหมายหรือ

ขัดต่อศีลธรรมอันดี 
ค. เด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักนา่ไปในทางเสยีหาย 
ง. เด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต เด็กที่ไม่ปรากฏบิดามารดาหรือไม่สามารถสืบหาบดิามารดาได้ 

8. “นักเรียน” ความหมายตรงกับข้อใดมากท่ีสุด 
ก. เด็กซึ่งก่าลังรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งประเภทสามัญศึกษา

และอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าอยูใ่นสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 
ข. เด็กซึ่งก่าลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทยีบเท่าอยูใ่นสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 
ค. เด็กซึ่งมีอายุต่่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ซึ่งก่าลังรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา 
ง. ผู้ที่ก่าลังศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 

9. ข้อใดไม่ใช่ผู้ปกครอง  
ก. ครูฝ่ายปกครอง. 
ข. นายจ้าง. 
ค. พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง. 
ง. ผู้อนุบาล 

10. การกระท่าท่ีเป็นเหตุให้เด็กเส่ือมเสียเสรีภาพ เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ การกระท่าผิด
ทางเพศ และการใช้เด็กกระท่าส่ิงอันตรายขัดต่อกฎหมาย หมายถึงข้อใด  

ก. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระท่าผิด. 
ข. การทารุณกรรม. 
ค. การเลี้ยงดูโดยมิชอบ. 
ง. ถูกทุกข้อ 

11. สถานท่ีให้การอุปการะเล้ียงดูและพัฒนาเด็กท่ีจ่าต้องได้รับการสงเคราะห์ ซึ่งมีจ่านวนต้ังแต่ 6 
คนขึ้นไปข้อใดถูกต้องท่ีสุด 

ก. สถานแรกรับ 
ข. สถานสงเคราะห์ 
ค. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 
ง. สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู 
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12. สถานรับเลี้ยงเด็ก เป็นสถานที่รับเลีย้งและพัฒนาเด็กทีมี่อายุตามข้อใด  

ก. อายุไม่เกิน 3 ปีบริบูรณ์. 
ข. อายุไม่เกิน 4 ปีบริบูรณ์. 
ค. อายุไม่เกิน 5 ปีบริบูรณ์. 
ง. อายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ 

13. สถานท่ี โรงเรียน สถาบัน หรือศูนย์ท่ีจัดขึ้นเพ่ือให้การบ่าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพท้ัง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการศึกษา แนะแนว และการฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กท่ีจ่าต้อง
ได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเป็นกรณีพิเศษ ตรงข้อใดถูกต้องท่ีสุด 

ก. สถานแรกรับ 
ข. สถานสงเคราะห์ 
ค. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 
ง. สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู 

14. สถานที่รับเด็กไว้อุปการะชั่วคราว เพ่ือสืบเสาะและพินิจเด็กและครอบครัว  
ก. สถานแรกรับ. 
ข. สถานสงเคราะห์. 
ค. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ. 
ง. สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู 

15. สถานที่ โรงเรียน สถาบัน หรือศูนย์ที่จัดขึ้นเพ่ือให้การบ่าบัดรักษา ตลอดจนการศึกษา แนะแนวการ
ฝึกอบรมอาชีพแก่เด็ก  

ก. สถานแรกรับ. 
ข. สถานสงเคราะห์. 
ค. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ. 
ง. สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู 

16. สถานที่ให้การศึกษาอบรม ฝึกอาชีพ เพ่ือแก้ไขความประพฤติ บ่าบัด รักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ  

ก. สถานแรกรับ. 
ข. สถานสงเคราะห์. 
ค. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ. 
ง. สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู 
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17. ประธานกรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ประกอบด้วยข้อใดถูกต้องท่ีสุด 
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

18. รองประธานกรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ประกอบด้วย ข้อใดถูกต้องท่ีสุด 
ก. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ง. ปลักระทรวงยุติธรรม 

19. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
ก. มีวาระอยู่ในต่าแหน่งคราวละ 2 ปี อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกนิ 2 วาระติดต่อกัน 
ก. มีวาระอยู่ในต่าแหน่งคราวละ 3 ปี อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกนิ 2 วาระติดต่อกัน 
ข. มีวาระอยู่ในต่าแหน่งคราวละ 4 ปี อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกนิ 2 วาระติดต่อกัน 
ค. มีวาระอยู่ในต่าแหน่งคราวละ 5 ปี อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกนิ 2 วาระติดต่อกัน 

20. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีผู้ท่ีเป็นสตรี จ่านวนเท่าใด  
ก. 3 คน. 
ข. 1 ใน 3 คน. 
ค. ไม่น้อยกว่า 3 คน. 
ง. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 คน 

21. การค้นหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเก่ียวกับบุคคล และน่ามาวิเคราะห์ตามหลักวิชาการทางสังคม
สงเคราะห์ แพทย์ จิตวิทยา กฎหมาย และหลักวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับครอบครัวและบุคคลน้ัน  

ก. การสืบเสาะและพินิจ. 
ข. การค้นหาและสืบเสาะ. 
ค. การพิจารณาและพินิจ. 
ง. ผิดทุกข้อ 

22. เด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต ไม่ปรากฎบิดามารดา หรือไม่สามารถสืบหาบิดามารดาได้  
ก. เด็กเร่ร่อน. 
ข. เด็กก่าพร้า. 
ค. เด็กอยู่ในสภาพยากลา่บาก. 
ง. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระท่าผิด 
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23. ผู้ปกครองจะต้องปฏิบัติต่อเด็ก ข้อใดถูกต้องท่ีสุด 
ก. ให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนตาม

สมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน่ 
ข. คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยูใ่นภาวะอันนา่จะเกิด

อันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ 
ค. ส่งเสริมการด่ารงชีวิตหรือสุขภาพอนามัยที่เปน็ประโยชน์แก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 
ง. ส่งเด็กให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 

24. บุคคลท่ีรับเด็กไว้อุปการะเล้ียงดูอย่างบุตร  
ก. ผู้อนุบาลเด็ก. 
ข. ผู้สงเคราะห์เด็ก. 
ค. ครอบครัวอุปถัมภ์. 
ง. ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 

25. ผู้ใดพบเห็นหรือประสบพฤติการณ์ท่ีน่าเชื่อว่ามีการกระท่าทารุณกรรมต่อเด็กให้ด่าเนินการตาม
ข้อใด  

ก. ให้รีบแจ้งหรือรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที.่ 
ข. ให้รีบแจ้งหรือรายงานต่อพนักงานฝ่ายปกครอง. 
ค. ให้รีบแจ้งหรือรายงานต่อผู้มีหนา้ที่คุ้มครองสวสัดิภาพเด็ก. 
ง. ถูกทุกข้อ 

26. ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี มีอ่านาจและมีหน้าท่ีเข้าไปในเคหสถาน สถานท่ีใด ๆ หรือยานพาหนะ 
ใด ๆ เพ่ือตรวจค้น ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ในกรณีใดถูกต้องท่ีสุด 

ก. มีเหตุอันควรสงสัยวา่มีการกระท่าทารุณกรรมเด็ก 
ข. มีการกักขังหรือเลี้ยงดูโดยมิชอบ 
ค. ไม่ส่งเด็กให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
ง. ถูกข้อ ก และ ข 
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เด็กท่ีพึงได้รับการสงเคราะห์ 

(๑) เด็กเร่ร่อน หรือเด็กก่าพร้า 

(๒) เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง ณ ที่ใดที่หนึ่ง 

(๓) เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเล้ียงดูได้ด้วยเหตุใด ๆ เช่น ถูก
จ่าคุก กักขัง พิการ ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง ยากจน เป็นผู้เยาว์ หย่า ถูกทิ้งร้าง 
เป็นโรคจิตหรือโรคประสาท 

(๔) เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสมอันอาจ
ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางร่างกายหรือจิตใจของเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล 

(๕) เด็กที่ได้รับการเล้ียงดูโดยมิชอบ ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระท่าหรือ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ถูกทารุณกรรม หรือตกอยู่ในภาวะอ่ืนใดอันอาจเป็น
เหตุให้เด็กมีความประพฤติเส่ือมเสียในทางศีลธรรมอันดีหรือเป็นเหตุให้เกิดอันตราย
แก่กายหรือจิตใจ 

(๖) เด็กพิการ 

(๗) เด็กที่อยู่ในสภาพยากล่าบาก 

(๘) เด็กที่อยู่ในสภาพที่จ่าต้องได้รับการสงเคราะห์ตามที่ก่าหนดใน
กฎกระทรวง 

 

เด็กท่ีพึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพได้แก่ 
(๑) เด็กที่ถูกทารุณกรรม 

(๒) เด็กที่เส่ียงต่อการกระท่าผิด 

(๓) เด็กที่อยู่ในสภาพที่จ่าต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามที่
ก่าหนดในกฎกระทรวง 

 

27. ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี มีอ่านาจและหน้าท่ี
ซักถามเด็กเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าเด็กจ่าต้อง
ได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ อาจ
น่าตัวเด็กไปยังท่ีท่าการของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
เพ่ือทราบข้อมูลเก่ียวกับเด็กและครอบครัว ท้ังน้ี 
จะต้องกระท่าโดยมิชักช้า ไม่ว่ากรณีใด จะกักตัว
เด็กไว้ตามข้อใดถูกต้องท่ีสุด 

ก. นานเกินกว่า 4 ชั่วโมงไม่ได้ 
ข. นานเกินกว่า 6 ชั่วโมงไม่ได้ 
ค. นานเกินกว่า 12 ชั่วโมงไม่ได้ 
ง. นานเกินกว่า 24 ชั่วโมงไม่ได้ 

28. เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์มีกี่ประเภท 
      ก. 4 ประเภท                       ข. 6 ประเภท 
      ค. 8 ประเภท                       ง. 9 ประเภท 
29. การส่งเด็กไปสถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู หรือสถานท่ีอ่ืนใด ระหว่างสืบเสาะและพินิจ
เพ่ือหาวิธีคุ้มครองสวัสดิภาพท่ีเหมาะสม ให้กระท่าได้เท่าใด  

ก. ไม่เกิน 7 วัน 
ข. ไม่เกิน 7 วันท่าการ 
ค. ไม่เกิน 15 วัน 
ง. ไม่เกิน 15 วันท่าการ 

30. เด็กท่ีพึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพมีก่ี
ประเภท 
     ก. 3                          ข. 5 
     ค. 7                          ง. 9 
31. เด็กท่ีพึงได้รับการสงเคราะห์ข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. เด็กที่ถูกทารุณกรรม 
ข. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระท่าผิด 
ค. เด็กที่ต้องหาว่ากระท่าอันกฎหมายบัญญตัิเป็นความผดิ แต่อายุยังไม่ถงึเกณฑ์ต้องรับโทษอาญา 
ง. เด็กเร่ร่อนหรือเด็กก่าพร้า 
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32. บุคคลท่ีได้รับการสงเคราะห์มีอายุสิบแปดปีบริบูรณ์แต่ยังอยู่ในสภาพท่ีจ่าเป็นต้องได้รับการ
สงเคราะห์ต่อไป ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอาจส่ังให้ได้รับการสงเคราะห์ต่อไปจนอายุ
เท่าใด 
     ก. 20 ปี                                      ข. 20 ปีบริบูรณ์ 
     ค. 24 ปี                                      ง. 24 ปีบริบูรณ์ 
33. ข้อใดไม่ใช่กลุ่มเด็กท่ีพึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ  

ก. เด็กที่ถูกทารุณกรรม. 
ข. เด็กก่าพร้า. 
ค. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระท่าผิด. 
ง. เด็กที่อยู่ในสภาพจ่าเป็นต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดภิาพ 

34. ผู้ใดมีอ่านาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และ
สถานพัฒนาและฟ้ืนฟูได้ทั่วราชอาณาจักร 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ค. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

35. ผู้ใดมีอ่านาจจัดต้ังสถานรับเล้ียงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 
และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูได้ภายในเขตจังหวัดน้ัน 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ค. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

36. ผู้ท่ีมีอ่านาจแต่งต้ังหรือถอดถอนผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูภายในจังหวัด ข้อใดถูกต้องท่ีสุด 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ข. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง. นายอ่าเภอท้องที่นั้น ๆ  

 
 
 



แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก 2546  รวบรวมโดย  ครูเป้ Math Teacher      หน้า | 8 

 

37. โรงเรียนต้องจัดให้มีระบบงานใดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 2546  
ก. ระบบงานคุ้มครองเด็ก. 
ข. ระบบงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียน. 
ค. ระบบงานแนะแนว. 
ง. ถูกทุกข้อ 

38. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ก่าหนดให้โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มี
ระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้ค่าปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ปกครองโดยมีวัตถุประสงค์ตามข้อใด 

ก. ส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม 
ข. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ค. ความปลอดภัยแก่นักเรียนและนกัศึกษา 
ง. ถูกทุกข้อ 

39. นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา และตามท่ี
ก่าหนดในกฎกระทรวง นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืน พนักงานเจ้าหน้าท่ีด่าเนินการตามข้อใด
ถูกต้องท่ีสุด 

ก. ให้น่าตัวไปมอบแกผู่้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของนกัเรียนหรือนกัศึกษานัน้เพ่ือ
ด่าเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบ และแจ้งให้ผู้ปกครองว่ากลา่ว
ตักเตือนหรือสั่งสอนเด็กอกีชั้นหนึ่ง 

ข. แจ้งให้ผู้ปกครองว่ากล่าวตักเตอืนหรือสั่งสอนเด็ก 
ค. ลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาโดยกักตวัไวจ้นกวา่ผู้ปกครองจะมารับกลับ 
ง. ปรับผู้ปกครองนักเรียนหรือนักศึกษาในฐานไม่ดูแลความประพฤติ 

40. ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดต้ังกองทุนขึ้นอีกกองทุนหน่ึง เรียกว่า “กองทุนคุ้มครอง
เด็ก” เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กท่ีอยู่
ในสังกัด ข้อใดถูกต้อง 

ก. ส่านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนษุย์ 
ข. ส่านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
ค. ส่านักนายกรัฐมนตรี 
ง. กระทรวงการคลัง 
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41. ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุน ข้อใดถูกต้องท่ีสุด 
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ข. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

42. ผู้สอบบัญชีของกองทุนด่าเนินการทุกรอบปีแล้วท่ารายงานผลการสอบและรับรองบัญชีและ
การเงินของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการคุมครองเด็กแห่งชาติภายในก่ีวัน 

ก. ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปบีัญช ี
ข. ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปบีัญช ี
ค. ภายใน 120 วันนับแต่วันสิน้ปีบญัชี 
ง. ภายใน 150 วันนับแต่วันสิน้ปีบญัชี 

43. ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบเก่ียวกับความประพฤติของ
นักเรียนหรือนักศึกษา ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ่านาจเข้าไปในเคหสถาน สถานท่ี หรือยานพาหนะใด 
ๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาท่าการ เพ่ือท่าการ
ตรวจสอบการฝ่าฝืนดังกล่าว ผู้ใดไม่อ่านายความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีมีโทษ
ตามข้อใด 

ก. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
ข. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
ค. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
ง. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 

44. ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท่าการหรือละเว้นการกระท่าอันเป็นการทารุณ
กรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษตามข้อใด  

ก. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
ข. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
ค. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
ง. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
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45. ผู้ใดโฆษณาทางส่ือมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด เพ่ือรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอ่ืนท่ี
มิใช่ญาติของเด็ก เว้นแต่เป็นการกระท่าของทางราชการ มีโทษตามข้อใด 

ก. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
ข. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
ค. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
ง. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 

46. ผู้ใดบังคับขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือกระท่าด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทาน มีโทษ
ตามข้อใด 

ก. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
ข. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
ค. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
ง. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 

47. ผู้ใดบังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดง หรือกระท่าการอันมีลักษณะ
ลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพ่ือการใด มีโทษตามข้อใด 

ก. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
ข. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
ค. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
ง. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 

48. ผู้ใดจ่าหน่าย แลกเปล่ียน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก มีโทษตามข้อใด 
ก. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
ข. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
ค. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
ง. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 

49. ผู้ใดกระท่าการอันเป็นการยุยง ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนให้นักเรียนหรือนักศึกษาฝ่าฝืน
ระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาและตามท่ีก่าหนดในกฎกระทรวง มีโทษตามข้อใด 

ก. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
ข. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
ค. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
ง. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
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50. ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับตัวเด็ก โดยเจตนาท่ีจะท่าให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ 
ชื่อเสียง หรือเกียรติคุณ หรือเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่าหรับตัวเอง หรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ มีโทษตาม 
ข้อใด 

ก. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
ข. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
ค. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
ง. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 

51. เจ้าของ ผู้ปกครองสวัสดิภาพ ผละผู้ปฏิบัติงานในสถานรับเล้ียงเด็ก สถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู ท่าร้ายร่างกาย หรือจิตใจ กักขัง 
ทอดท้ิง หรือลงโทษเด็กท่ีอยู่ในความปกครองดูแลโดยวิธีการรุนแรง  มีโทษตามข้อใด 

ก. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
ข. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
ค. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
ง. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
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เฉลย 
1.  ค. บุคคลซึ่งมีอายุต่่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะดว้ยการสมรส 
2. ง. พ้นก่าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
3. ง. รมต.ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
4. ก. เด็ก      
5. ง. ประโยชน์สูงสุดของเด็ก 
6. ข. เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
7. ง. เด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต เด็กที่ไม่ปรากฏบิดามารดาหรือไม่สามารถสืบหาบิดามารดาได้ 
8. ก. เด็กซึ่งก่าลังรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งประเภทสามัญศึกษา

และอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าอยูใ่นสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 
9. ก. ครูฝ่ายปกครอง. 
10. ข. การทารุณกรรม. 
11. ข. สถานสงเคราะห์ 
12. ง. อายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ 
13. ง. สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู 
14. ก. สถานแรกรับ. 
15. ค. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ. 
16. ง. สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู 
17. ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์
18. ข. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์
19. ข. มีวาระอยู่ในต่าแหน่งคราวละ 3 ปี อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 
20. ง. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 คน 
21. ก. การสืบเสาะและพินิจ. 
22. ข. เด็กก่าพร้า. 
23. ก. ให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนตามสมควร

แก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
24. ค. ครอบครัวอุปถัมภ์. 
25. ง. ถูกทุกข้อ 
26. ง. ถูกข้อ ก และ ข 
27. ค. นานเกินกว่า 12 ชั่วโมงไม่ได้ 
28.  ค. 8 ประเภท                       
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29.  ก. ไม่เกิน 7 วัน 
30.  ก. 3            
31. ข.  เด็กที่เสี่ยงต่อการกระท่าผิด 
32. ข. 20 ปีบริบูรณ์ 
33. ข.  เด็กก่าพร้า. 
34.  ค. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนษุย์ 
35.  ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
36.  ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
37.  ค. ระบบงานแนะแนว. 
38.  ง. ถูกทุกข้อ 
39.  ก. ให้น่าตัวไปมอบแก่ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษานั้นเพ่ือ

ด่าเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบ และแจ้งให้ผู้ปกครองว่ากลา่ว
ตักเตือนหรือสั่งสอนเด็กอกีชั้นหนึ่ง 

40.  ก. ส่านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
41.  ข. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์
42.  ง. ภายใน 150 วันนับแต่วันสิน้ปีบญัชี 
43.  ก. ระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
44. ข. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
45. ข. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
46. ข. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
47. ข. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
48. ข. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
49. ข. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
50. ค. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
51. ค. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 


