
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาภาค

บังคับ พ.ศ. 2545 

1.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 
2545 ประกาศใช้ในวันใด 
ก. 30 ธันวาคม 2545 
ข. 31 ธันวาคม 2545 
ค. 1 ธันวาคม 2545 
ง. 2 ธันวาคม 2545 
2. ข้อใดไม่ได้หมายถึงผู้ปกครอง 
ก. บิดา มารดา 
ข. ผู้ที่มีอำนาจปกครอง 
ค. บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วยเป็นประจำ 
ง. ญาติสนิทต่างจังหวัด 
3. “พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า 
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 
2545” ข้อความดังกล่าวปรากฏอยู่ในมาตรา
ใด 
ก. มาตรา 1 
ข.มาตรา 2 
ค. มาตรา 3 
ง. มาตรา 4 
4. ตามมาตราที่ 1 ให้เรียก พ.ร.บ. การศึกษา
ภาคบังคับว่าอะไร 
ก. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ.2545 
ข. กฎการศึกษา 
ค. พระราชบัญญัติการศึกษา 
ง. กฎการศึกษาภาคบังคับ 

5.พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มี
ผลบังคับใช้วันใด 
ก. 30 ธันวาคม 2545 
ข. 31 มกราคม 2545 
ค. 1 มกราคม 2546 
ง. 2 มกราคม 2546 
6. พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
ประกาศใช้วันใด 
ก. 30 ธันวาคม 2545 
ข. 31 มกราคม 2545 
ค. 1 มกราคม 2546 
ง. 2 มกราคม 2546 
7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติในมาตรา 2 
ก. ให้ใช้ข้อบังคับวันถัดจากวันที่ประกาศ 
ข. มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ค. มีการประกาศในรัฐธรรมนูญ 
ง. ถูกทั้ง ก และ ค 
8.ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติประถมศึกษาในปี 
พ.ศ. ใด 
ก. พ.ศ.2522 
ข. พ.ศ.2523 
ค. พ.ศ.2524 
ง. พ.ศ.2525 
9.”ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติประถมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๒๓” ข้อความดังกล่าวปรากฏอยู่ใน
มาตราใด 
ก. มาตรา 1 
ข. มาตรา 2 



ค. มาตรา 3 
ง. มาตรา 4 
10.การศึกษาภาคบังคับ หมายถึงอะไร 
ก. การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ 
ข. การศึกษาชั้นปีที่เจ็ดถึงชั้นปีที่สิบห้าของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ 
ค. การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของ
การศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ 
ง. การศึกษาชั้นปีที่เจ็ดถึงชั้นปีที่สิบห้าของ
การศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ 
11. สถานศึกษา หมายถึงอะไร 
ก. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ 
ข. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบและ
นอกระบบ 
ง. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
12.ข้อใดคือความหมายของว่า “เด็ก” ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
ก. เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่หกจนถึงอายุย่าง
เข้าปีที่สิบหกเว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้า
ของการศึกษาภาคบังคับแล้ว 
ข. เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่หกจนถึงอายุย่าง
เข้าปีที่สิบหกเว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่สิบ

ของการศึกษาภาคบังคับแล้ว 
ค. เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุ
ย่างเข้าปีที่สิบหกเว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่
เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว 
ง. เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่าง
เข้าปีที่สิบหกเว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่สิบ
ของการศึกษาภาคบังคับ 
13. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ คือ
ความหมายของข้อใดต่อไปนี้ 
ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
ค. คณะกรรมการการศึกษาภาคบังคับ 
ง. คณะกรรมการการประถมศึกษา 
14. “ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้” จากข้อความดังกล่าว
หมายถึงใคร 
ก. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข. พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ค. รัฐมนตรี 
ง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
15. ข้อใดคือความหมายของคำว่า “องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 
ก. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่มี
สถานศึกษาอยู่ในสังกัด 
ข. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำหน้าที่
ดูแลการศึกษา 
ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แต่งตั้งโดย
รัฐมนตรี 



ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รักษาการ
ตามพระราชบัญญัติ 
16.สถานที่ใดไม่ได้ปิดประกาศรายละเอียด
เกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา 
ก. สำนักงานองค์การบริการส่วนจังหวัด 
ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ค. สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ง. สถานศึกษา 
17.ก่อนเด็กจะเข้าเรียนในสถานศึกษาทาง 
คณะกรรมการการเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรแจ้งใน
ระยะเวลาใด 
ก. อย่างน้อย 5 เดือน 
ข. อย่างน้อย 7 เดือน 
ค. อย่างน้อย 10 เดือน 
ง. อย่างน้อย 1 ป ี
18.ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนใน
สถานศึกษา ตามมาตราใด 
ก. มาตรา 5 
ข. มาตรา 6 
ค. มาตรา 7 
ง. มาตรา 8 
19. ผู้ปกครองสามารถร้องขอให้สถานศึกษา
มีอำนาจผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลัง
อายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานใด
กำหนด 
ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
ข. อ.ก.ค.ศ. 

ค. ก.ค.ศ. 
ง. ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา 
20.ในพ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับมาตรใดที่
ระบุว่าให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่
เข้าในสถานที่นั้นๆ เพื่อตรวจสอบการเข้า
เรียนของนักเรียนได้ 
ก. มาตรา 5 
ข. มาตรา 6 
ค. มาตรา 7 
ง. มาตรา 8 
21. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการให้เด็กเข้า
เรียนได้ เจ้าหน้าที่ต้องรายงานต่อหน่วยงาน
ใด 
ก. ครู 
ข. ผู้อำนวยการ 
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ง. กระทรวงศึกษาธิการ 
22.ใครคือผู้ประกาศกำหนดบัตรประจำตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานตาม 
พ.ร.บ.การศึกษา ภาคบังคับ พ.ศ.2545 
ก.รัฐมนตร ี
ข.คณะกรรมการเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
ค.องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น                                              
ง.สถานศึกษา 
 
 



23.มาตรา 8 ในการปฏิบัติหน้าที่พนักงาน
เจ้าหนา้ที่ต้องแสดงอะไรแก่บุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้อง 
ก.บัตรประจำตัว
ประชาชน                                         
ข. บัตรประจำตัวพนักงาน 
ค.หนังสือดินทาง  ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 
24.ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ.2545 มาตราใดว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง
อำนวยความสะดวกตามสมควร 
ก. มาตรา 7 
ข. มาตรา 8 
ค. มาตรา 9 
ง. มาตรา 10 
25. ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ผู้ใดคอยอำนวยความ
สะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ก. ผู้ปกครอง 
ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ค. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 
26.ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ.2545 มาตราใดว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
ก. มาตรา 9 
ข. มาตรา 10 

ค. มาตรา 11 
ง. มาตรา 12 
27. ในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ.2545ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นพนักงานตามกฎหมายใด 
ก. กฎหมายเอกชน 
ข. กฎหมายมหาชน 
ค. ประมวลกฎหมายอาญา 
ง. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
28.ผู้ใดไม่ใช่ผู้ปกครอง มีเด็กซึ่งไมไ่ด้เข้าเรียน
มาอาศัย อยู่ด้วยต้องแจ้งสำนักงานเขตพื้น
การศึกษาตามข้อใด 
ก.แจ้งภายใน 15 วัน 
ข.แจ้งภายใน 1 เดือน 
ค.แจ้งโดยฉับพลัน 
ง.แจ้งเมื่อไรก็ได้ภายใน 1ปี 
29. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 หรือแจ้ง
ข้อมูลอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษตามข้อใด 
ก. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
ข. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 
ปี 
ค. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
ง. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท จำคุกไม่เกิน 2 
ปี 
30. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาให้กับเด็กพิเศษ 
ก. การจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ 



หรือมีร่างการพิการ 
ข. การจัดการศึกษาให้กับเด็กซึ่งไม่สามารถ
พึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล 
ค. การจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ 
ง. การจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีอายุต่ำ
กว่า 7 ป ี
31. สาเหตุใดที่มีการจัดการศึกษาเป็นพิเศษ
ให้กับเด็กที่มีความบกพร่อง 
ก. เพ่ือประกันโอกาส 
ข. เพื่อความเสมอภาคในการได้รับการศึกษา
ภาคบังคับ 
ค. เพ่ือประกันโอกาสและความเสมอภาคใน
การได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
ง. เพ่ือให้เด็กที่มีความบกพร่องได้รับ
การศึกษาที่เหมาะสม 
32. กรณีที่ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนใน
สถานศึกษาตามที่ พ.ร.บ.การศึกษาภาค
บังคับกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง
พันบาท ตรงกันมาตราใด 
ก. มาตรา 5 
ข. มาตรา 6 
ค. มาตรา 7 
ง. มาตรา 8 
33.นายชัยวัฒน์เป็นผู้ปกครองของเด็กชายชัย
สนแต่เขาไม่ส่งเด็กชายชัยสนเข้าเรียนใน
สถานศึกษาและไม่ร้องขอ ให้สถานศึกษา
ผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตาม
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ข้อใดถูกต้อง 

ก. นายชัยวัฒน์ต้องระวางโทษปรับ 1,000 
ข. นายชัยวัฒน์ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
1,000 
ค. นายชัยวัฒน์ต้องระวางโทษปรับ 10,000 
ง. นายชัยวัฒน์ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
10,000 
34.ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 9 แห่งพ.ร.บ.
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มีความผิด
ต้องระวางโทษตามข้อใด 
ก. ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
ข. ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
ค. จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน 
ง. ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท จำคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ 
35.ในกรณีนายเดชาไม่อำนวยความสะดวก
แก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ นายเดชามี
ความผิดต้องระวางโทษตามข้อใด 
ก. จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน 
ข. ปรับไม่เกินหนึง่พันบาท 
ค. ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
ง. ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท จำคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ 
36.ผู้ทำผิดในมาตรตรา 15 ในกฎหมายภาค
บังคับจะต้องดำเนินคดีอย่างไร 
ก. ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
ข. ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือจำคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน 
ค. ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 



ง. ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน 
37.ผู้ใดกระทำผิดในมาตรา 15 ในกฎหมาย
ภาคบังคับ 
ก. นายสมปองทุบตีทำร้ายนักเรียนใน
โรงเรียน 
ข. นางสมรไม่ส่งลูกเข้าเรียนตามอายุที่
กำหนด 
ค. นางมาลีให้เด็กไปขายพวงมาลัยในตอน
กลางวันทุกวัน 
ง. ครูสมสมรไม่แจ้งการไม่มาเรียนของ
เด็กหญิงเรย์แก่ผู้ปกครอง 
38.นายเฉดเดินทางไปที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้ง
ความเกี่ยวกับครอบครัวของนายหมอนที่มี
เด็กอาศัยอยู่และไม่ได้เข้าเรียน แต่อันที่จริง
เขาต้องการกลั่นแกล้งครอบครัวนั้น นายเฉด
จะถูกดำเนินคดีอย่างไร 
ก. ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
ข. ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  
ค. ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท  
ง. ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 
39.มาตรา 12 ได้กล่าวว่าหากใครไม่ปฏิบัติ
ตามมาตราใดถึงจะต้องระวางโทษ ปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท 
ก. มาตรา 8 
ข. มาตรา 9 
ค. มาตรา 10 
ง. มาตรา 11 

40.ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้คณะกรรมการใดทำ
หน้าที่แทน 
ก.คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
ข.คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ 
ค.คณะกรรมการประถมศึกษาอำเภอ 
ง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
41. ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้คณะกรรมการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ทำหน้าที่แทน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรงตาม
มาตราใด 
ก.มาตรา 17 
ข.มาตรา 18 
ค.มาตรา 19 
ง. มาตรา 20 
42. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับพ.ร.บ.การศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ.2545 มาตราที่ 18 
ก. ว่าด้วยเรื่องหน่วยงานที่ทำหน้าที่แทน
หากไม่มีคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา** 
ข.ว่าด้วยเรื่องหน่วยงานที่ทำหน้าที่แทนหาก
ไม่มีคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
ค.ว่าด้วยเร่ืองการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
พนักงาน 
ง. ทั้งข้อ ก. และ ข. ถูก 
43.ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาให้หน่วยงานใดทำหน้าที่แทน 



ก.คณะกรรมการประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
ข. คณะกรรมการประถมศึกษาอำเภอ 
ค.คณะกรรมการประถมศึกษากิ่งอำเภอ 
ง. ถูกทุกข้อ 
44 . ตามมาตราที่ 19 ให้บรรดากฎกระทรวง
ประกาศระเบียบข้อบังคับและคำส่ังที่ออก
ตามพระราชบัญญัติใด 
ก. พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2523 
ข. พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2524 
ค. พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2525 
ง. พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2526 
45. ตามมาตราที่ 19 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2523 
ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
ข. พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2523 
ยังคงบังคับใช้ได้ต่อไป 
ค. ให้บรรดากฎกระทรวงประกาศ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และคำส่ังที่ออกตาม
พระราชบัญญัติ 
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมี
อำนาจแต่งตั้งพนักงานเจา้หน้าที่เพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
46. ผู้ใดมีอำนาจในการแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. 2545 
ก. คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
47. ผู้ใดมีอำนาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ. 2545 
ก. คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 


