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พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจั กรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนํ าและยินยอมของสภานิ ติ
บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔
มิให้นําคําสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่ ๓๘/๒๕๑๙ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ มาใช้
บังคับแก่ข้าราชการพลเรือน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ข้าราชการพลเรือน” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ให้รับ
ราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน
“ข้าราชการฝ่ายพลเรือน” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการอื่นในกระทรวง กรม
ฝ่ายพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น
“กระทรวง” หมายความรวมถึงสํานักนายกรัฐมนตรีและทบวง
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แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้ไว้ ณ วันใด
1. วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2551
2. วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551
3. วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551
4. วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551
2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
1. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. วันพ้นกําหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. วันพ้นกําหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. วันพ้นกําหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
1. นายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
4. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 คือใคร
1. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
2. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
3. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
4. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นได้โดยคําแนะนํา
และยินยอมของใคร
1. สภาผู้แทนราษฎร
2. วุฒิสภา
3. รัฐสภา
4. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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เฉลยแนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ข้อ
1
2
3
4
5

คําตอบ
3
1
1
2
4

1. เฉลยข้อ
เหตุผล
2. เฉลยข้อ
เหตุผล
3. เฉลยข้อ
เหตุผล
4. เฉลยข้อ
เหตุผล
5. เฉลยข้อ
เหตุผล
6. เฉลยข้อ
เหตุผล

7. เฉลยข้อ
เหตุผล
8. เฉลยข้อ
เหตุผล
9. เฉลยข้อ
เหตุผล

ข้อ
6
7
8
9
10

คําตอบ
1
4
1
1
1

ข้อ
11
12
13
14
15

คําตอบ
2
4
3
3
1

ข้อ
16
17
18
19
20

คําตอบ
3
3
3
4
2

ข้อ
21
22
23
24
25

คําตอบ
2
1
3
4
3

3. วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551
ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551
1. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
1. นายกรัฐมนตรี
ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
2. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี
4. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1. ก.พ.
ให้ มีคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อนคณะหนึ่ ง เรี ย กโดยย่ อว่ า “ก.พ.” ประกอบด้ ว ย
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน ปลัดกระทรวง
การคลัง ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง
4. ข้อ 1. และ 2. ถูก
ดูคําอธิบายข้อ 6. ประกอบ
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดูคําอธิบายข้อ 6. ประกอบ
1. ก.พ.
ก.พ. มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. วิสามัญ” เพื่อทําการ
ใด ๆ แทนได้
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พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๓/
๑ และมาตรา ๗๑/๑๐ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ในเรื่องใดสมควรที่ส่วนราชการใดจะปฏิบัติเมื่อใด และ
จะต้องมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร.
มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกํากับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
“ข้าราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
หมวด ๑
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
(๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
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แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546
1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ให้ไว้เมื่อใด
1. วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546
2. วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2546
3. วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546
4. วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2546
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้
เมื่อใด
1. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. เมื่อพ้น 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. เมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. เมื่อพ้น 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ในเรื่ อ งใดสมควรที่ ส่ ว นราชการใดจะปฏิ บั ติ เ มื่ อ ใด และจะต้ อ งมี เ งื่ อ นไขอย่ า งใด ให้ เ ป็ น ไปตามที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดตามข้อเสนอแนะของใคร
1. รัฐสภา
2. วุฒิสภา
3. สภาผู้แทนราษฎร
4. ก.พ.ร.
4. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมื องที่ ดี
พ.ศ. 2546
1. นายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
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เฉลยแนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546
ข้อ
1
2
3
4
5

คําตอบ
3
1
4
1
4

1. เฉลยข้อ
เหตุผล
2. เฉลยข้อ
เหตุผล
3. เฉลยข้อ
เหตุผล

4. เฉลยข้อ
เหตุผล
5. เฉลยข้อ
เหตุผล

6. เฉลยข้อ
เหตุผล

7. เฉลยข้อ
เหตุผล

ข้อ
6
7
8
9
10

คําตอบ
1
1
3
2
4

ข้อ
11
12
13
14
15

คําตอบ
4
4
2
2
2

ข้อ
16
17
18
19
20

คําตอบ
4
2
1
3
4

ข้อ
21
22
23
24
25

คําตอบ
4
3
4
1
2

3. วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ให้ไว้
ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546
1. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. ก.พ.ร.
การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 ในเรื่องใดสมควรที่ส่วนราชการใดจะปฏิบัติเมื่อใด และจะต้องมีเงื่อนไขอย่างใด
ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร.
1. นายกรัฐมนตรี
ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
4. ถูกทุกข้อ
การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมาย
เพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคม
ส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ
1. ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ
การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่า
ประชาชนเป็ น ศู น ย์ กลางที่ จ ะได้ รั บ การบริ การจากรั ฐ และจะต้ องมี แนวทางการบริ ห าร
ราชการ
1. จัดทําแผนปฏิบัติการไว้ล่วงหน้า
ดูคําอธิบายข้อ 6. ประกอบ

คูมือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ

กรมราชทัณฑ

[73]

พระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์
พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร มี พระราชโองการโปรดเกล้ า ฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนํ าและยินยอมของสภานิ ติ
บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ใช้ บั งคั บ เมื่ อพ้ น กํ า หนดเก้ า สิ บ วัน นับ แต่ วัน ประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
(๒) พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐
(๓) พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
(๔) พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓
(๕) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่า
ด้วยราชทัณฑ์ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เรือนจํา” หมายความว่า ที่ซึ่งใช้ควบคุม ขัง หรือจําคุกผู้ต้องขังกับทั้งสิ่งที่ใช้ต่ อเนื่องกัน และให้
หมายความรวมถึงที่อื่นใดซึ่งรัฐมนตรีได้กําหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษาวางอาณาเขตไว้โดยชัดเจน
ด้วย
“ผู้ต้องขัง” หมายความรวมถึงนักโทษเด็ดขาด คนต้องขัง และคนฝาก
“นักโทษเด็ดขาด” หมายความว่า บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจําคุกภายหลังคําพิพากษาถึงที่สุด และ
ให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษด้วย
“คนต้องขัง” หมายความว่า บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายขัง
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แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
1. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันใด
1. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
2. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
3. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
4. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
2. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นได้โดยคําแนะนําและยินยอมของใคร
1. สภาผู้แทนราษฎร
2. วุฒิสภา
3. รัฐสภา
4. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
1. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. วันพ้นกําหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. วันพ้นกําหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. วันพ้นกําหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
1. นายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
5. ใครมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
1. นายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
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เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
ข้อ
1
2
3
4

คําตอบ
3
4
2
4

1. เฉลยข้อ
เหตุผล
2. เฉลยข้อ
เหตุผล
3. เฉลยข้อ
เหตุผล
4. เฉลยข้อ
เหตุผล
5. เฉลยข้อ
เหตุผล
6. เฉลยข้อ
เหตุผล
7. เฉลยข้อ
เหตุผล

8. เฉลยข้อ
เหตุผล

ข้อ
5
6
7
8

คําตอบ
4
2
2
1

ข้อ
9
10
11
12

คําตอบ
2
3
4
1

ข้อ
13
14
15
16

คําตอบ
3
1
3
3

ข้อ
17
18
19
20

คําตอบ
4
4
4
2

3. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
4. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2. วันพ้นกําหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออก
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ดูคําอธิบายข้อ 4. ประกอบ
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการราชทัณฑ์” ประกอบด้วย
(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ
2. 7 คน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนเจ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถความ
เชี่ ย วชาญ และประสบการณ์ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ด้ า นนิ ติ ศ าสตร์ ด้ า นศาสนา ศิ ล ปะ หรื อ
วัฒนธรรม ด้านอาชญาวิทยา ด้านทัณฑวิทยา ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านจิตวิทยา และด้านอื่น
ที่เป็นประโยชน์ต่อการราชทัณฑ์ ด้านละหนึ่งคน
1. 3 ปี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี
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กฎกระทรวงมหาดไทย
ออกตามความใน มาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พุทธศักราช ๒๔๗๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑
ประเภทเรือนจํา
ข้อ ๑ เรือนจําแบ่งออกเป็นประเภทดังนี้
(ก) เรือนจํากลาง
(ข) เรือนจําส่วนภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย เรือนจําจังหวัด และเรือนจําอําเภอ
(ค) เรือนจําพิเศษหรือทัณฑสถาน
(ง) เรือนจําชั่วคราว
ข้อ ๒ การคุมขังผู้ต้องขัง
(ก) เรือนจํากลาง ปกติรับคุมขังผู้ต้องขังที่มีคําพิพากษาแล้ว และนักโทษเด็ดขาด
(ข) เรือนจําส่วนภูมิภาค ปกติรับคุมขังผู้ต้องขังที่เป็นคนฝาก ผู้ต้องขังระหว่างคดีและนักโทษเด็ดขาด
(ค) เรือนจําพิเศษหรือทัณฑสถาน ปกติรับคุมขังผู้ต้องขังเฉพาะแต่ละประเภท เช่น หญิง คนวัยหนุ่ม
เด็ก คนชราหรือพิการทุพพลภาพ คนป่วย หรือผู้ต้องขังประเภทเดียวกับเรือนจําส่วนภูมิภาคซึ่งในพื้นที่นั้นไม่มี
เรือนจําส่วนภูมิภาคตั้งอยู่
(ง) เรือนจําชั่วคราว ปกติจัดตั้งขึ้นและรับคุมขังผู้ต้องขังเฉพาะกรณีตามที่รัฐมนตรีกําหนด
อํานาจในการคุมขังผู้ต้องขังของเรือนจําแต่ละเรือนจําให้เป็นไปตามประกาศของรัฐมนตรี
ข้อ ๓ (ยกเลิก)
ส่วนที่ ๒
อํานาจและหน้าที่เจ้าพนักงานเรือนจํา
หมวด ๑
เจ้าพนักงานอํานวยการกลาง
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แนวข้อสอบ กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน
มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479
1. เรือนจําแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
1. 2 ประเภท คือ เรือนจํากลาง และเรือนจําส่วนภูมิภาค
2. 3 ประเภท คือ เรือนจํากลาง เรือนจําส่วนภูมิภาค และเรือนจําพิเศษหรือทัณฑสถาน
3. 4 ประเภท คือ เรือนจํากลาง เรือนจําส่วนภูมิภาค เรือนจําพิเศษหรือทัณฑสถาน และเรือนจํา
ชั่วคราว
4. 5 ประเภท คือ เรือนจํากลาง เรือนจําส่วนภูมิภาค เรือนจําพิเศษ ทัณฑสถาน และเรือนจําชั่วคราว
2. ใครเป็นผู้อํานวยการเรือนจําโดยทั่วไป มีอํานาจบังคับบัญชากิจการเรือนจําเหนือเจ้าพนักงานเรือนจํา
ทั้งปวง
1. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
2. ปลัดกระทรวงยุติธรรม
3. อธิบดีกรมราชทัณฑ์
4. อธิบดีกรมบังคับคดี
3. เรือนจําใดมีกิจการยุ่งยากหรือสําคัญที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ หรือมีผู้ต้องขังเป็นจํานวนตั้งแต่ 1,000
คนขึ้นไป ให้ใครดําเนินการเพื่อมีสารวัตรเรือนจําเป็นเจ้าพนักงานประจําเรือนจํา
1. รัฐมนตรี
2. ปลัดกระทรวง
3. อธิบดี
4. ผู้อํานวยการ
4. เมื่อได้รับตัวผู้ต้องขังไว้แล้วให้จัดการต่อไปดังข้อใด
1. ตรวจค้นสิ่งของที่ตัวผู้ต้องขัง
2. ให้แพทย์ตรวจอนามัยผู้ต้องขัง
3. จดบันทึกเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ต้องขัง
4. ถูกทุกข้อ
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พระราชบัญญัติ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์
พ.ศ. ๒๕๕๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นปีที่ ๖๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“วิชาชีพสังคมสงเคราะห์” หมายความว่า วิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้และทักษะทางสังคมสงเคราะห์ใน
การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน หรือชุมชน เพื่อให้กระทํา
หน้าที่ทางสังคมและดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
“วิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต” หมายความว่า วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ต้องขึ้นทะเบียน และ
ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
“ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้ และ
ทักษะทางสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาของบุคคล ครอบครัว กลุ่ม
คน หรือชุมชน เพื่อให้กระทําหน้าที่ทางสังคมและดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
“ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พสั งคมสงเคราะห์ รั บ อนุ ญ าต” หมายความว่ า บุ คคลซึ่ งได้ ขึ้น ทะเบี ย นและรั บ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตของสภา
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์
“ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
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แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556
1. พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 ให้ไว้ ณ เมื่อใด
1. วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556
2. วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556
3. วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556
4. วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556
2. ตราพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 ขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของใคร
1. รัฐสภา
2. วุฒิสภา
3. สภาผู้แทนราษฎร
4. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3. พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
1. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. วันพ้นกําหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. วันพ้นกําหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. วันพ้นกําหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. “วิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้และทักษะทางสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน หรือชุมชน เพื่อให้กระทําหน้าที่ทางสังคมและดํารงชีวิตได้อย่าง
ปกติสุข” หมายความว่า
1. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์
2. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต
3. ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
4. ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต
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เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556
ข้อ
1
2
3
4
1. เฉลยข้อ
เหตุผล
2. เฉลยข้อ
เหตุผล
3. เฉลยข้อ
เหตุผล
4. เฉลยข้อ
เหตุผล

5. เฉลยข้อ
เหตุผล
6. เฉลยข้อ
เหตุผล

7. เฉลยข้อ
เหตุผล

คําตอบ
2
1
1
1

ข้อ
5
6
7
8

คําตอบ
2
3
4
3

ข้อ
9
10
11
12

คําตอบ
3
4
1
4

ข้อ
13
14
15
16

คําตอบ
3
3
4
3

ข้อ
17
18
19
20

คําตอบ
4
2
2
3

2. วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556
1. รัฐสภา
ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
1. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
1. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์
“วิ ช าชี พ สั งคมสงเคราะห์ ” หมายความว่ า วิ ช าชี พ ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะทางสั งคม
สงเคราะห์ ในการปฏิบั ติ หน้ าที่ เกี่ ยวกับ การป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หาของบุ คคล ครอบครัว
กลุ่มคน หรือชุมชน เพื่อให้กระทําหน้าที่ทางสังคมและดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
2. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต
“วิ ช าชี พ สั งคมสงเคราะห์ รั บ อนุ ญ าต” หมายความว่ า วิ ช าชี พ สั งคมสงเคราะห์ ที่ ต้ อ งขึ้ น
ทะเบียน และได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
3. ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
“ผู้ ป ระกอบวิช าชี พสั งคมสงเคราะห์ ” หมายความว่ า บุ คคลซึ่ งประกอบวิช าชี พที่ ต้ องใช้
ความรู้ และทั กษะทางสั งคมสงเคราะห์ในการปฏิบั ติห น้าที่ เกี่ ยวกับการป้องกัน และแก้ไข
ปั ญ หาของบุ ค คล ครอบครั ว กลุ่ ม คน หรื อ ชุ ม ชน เพื่ อ ให้ ก ระทํ า หน้ า ที่ ท างสั ง คมและ
ดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
4. ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต
“ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและ
รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ สั งคมสงเคราะห์ รั บ อนุ ญ าตจากสภาวิ ช าชี พ สั งคม
สงเคราะห์

คูมือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ ขัน้ ตอน กระบวนการ เทคนิค
ทักษะ และเครื่องมือในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
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แนวข้อสอบ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ฯ
1. ข้อใดคือชื่อตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
1. Social Development Worker
2. Assistant Social Development Officer
3. Social Worker
4. Human Resource Development Officer
2. ข้อใดคือหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์
1. ให้คําปรึกษาแนะนําผู้มาใช้บริการ
2. ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยากแก่นักสังคมสงเคราะห์ของ หน่วยงานต่าง ๆ
3. ประสานงานกั บผู้ มารับ บริ การ และหน่ ว ยงานหรือองค์ กรบริ การทางสั งคมที่ผู้ รับ บริการต้อง
เกี่ยวข้องด้วย หรือต้องการความช่วยเหลือ
4. ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดคือคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพนักสังคมสงเคราะห์
1. เป็นคนเปิดกว้าง มองโลกในแง่ดี มีทัศนะคติที่ดีต่อผู้คนและต่อปัญหา
2. เป็นบุคคลที่เปิดรับต่อประมวลปัญหาที่ต้องเข้าไปแก้ไข
3. มีใจรัก ชอบช่วยเหลือ เพราะงานสังคมสงเคราะห์ คือ การบริการ ให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
4. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
1. เพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนที่ช่วยตนเองไม่ได้ให้สามารถช่วยตนเอง
ได้
2. เพื่อการแก้ไขปัญหาสังคม เป็นการแก้ไขปัญหาสังคมให้ลดน้อยหรือหมดไป
3. เพื่อการพัฒนาสังคม
4. ถูกทุกข้อ
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