
ตวัอยา่งขอ้สอบ พรบ.ขอ้มูลข่าวสารของทาง

ราชการ พ.ศ.2540 

ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 

 

1. สาํนกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสาร

ของราชการมีชื�อยอ่วา่อะไร 

ก. สขร.  

ข. สขม. 

ค. สขก.  

ง. สขช. 

 

2. พรบ. ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 บงัคบัใชเ้มื�อพน้กาํหนดกี�วนั 

ก. ถดัจากวดัประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ข. 90 วนั 

ค. 120 วนั  

ง. 180 วนั 

 

3. พรบ. ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 บงัคบัใชว้นัที� 

ก. 9 มกราคม 2540  

ข. 9 ธนัวาคม 2539 

ค. 9 ธนัวาคม 2540  

ง. 8 ธนัวาคม 2540 

 

4. ขอ้มูลข่าวสารคือ 

ก. สิ�งที�สื�อความหมายใหรู้้เรื�องราวขอ้เท็จจริง

ขอ้มูล หรือสิ�งใด ๆ  

ข. การสื�อสารถึงกนั 

ค. ข่าวที�นกัข่าวนาํเสนอ  

ง. ถูกทุกขอ้ 

 

5. ขอ้ใดไม่เป็นขอ้มูลข่าวสาร 

ก. แฟ้ม  

ข. รูปถ่าย  

ค. ภาพวาด  

ง. ภาพถ่าย 

 

6. ขอ้มูลข่าวสารของราชการคือ 

ก. ขอ้มูลข่าวสารที�อยูใ่นความครอบครอง

หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ 

ข. ขอ้มูลข่าวสารที�อยูใ่นความครอบครอง

หรือควบคุมดูแลของเอกชน 

ค. ขอ้มูลข่าวสารที�อยูใ่นความครอบครอง

หรือควบคุมดูแลของรัฐและเอกชน 

ง. ขอ้มูลข่าวสารที�อยูใ่นความครอบครอง

หรือควบคุมดูแลของมูลนิธิ 

 

7. ขอ้ใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ตาม พรบ. 

ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ก. ราชการส่วนทอ้งถิ�น  

ข. ราชการสังกดัรัฐสภา 

ค. ศาล  

ง. ศาลเฉพาะที�ไม่เกี�ยวกบัการพิจารณา

พิพากษาคดี 

 

8. ขอ้ใดไม่ใช่ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล 

ก. รูปถ่าย  

ข. ประวติัการทาํงาน 

ค. ฐานะการเงิน  

ง. การบนัทึกภาพหรือเสียง 

 

9. ขอ้ใดคือความหมาของคนต่างดา้ว 



ก. บุคคลธรรมดาที�มีสัญชาติไทย แต่ไม่มีถิ�น

ที�อยูใ่นประเทศไทย 

ข. บุคคลธรรมดาที�ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีถิ�น

ที�อยูใ่นประเทศไทย 

ค. บุคคลธรรมดาที�มีสัญชาติไทย และมีถิ�นที�

อยูใ่นประเทศไทย 

ง. บุคคลธรรมดาที�ไม่มีสัญชาติไทย และไม่มี

ถิ�นที�อยูใ่นประเทศไทย 

 

10. ขอ้ใดต่อไปนี� ถือวา่เป็นคนต่างดา้ว 

ก. บริษทัชุมชนของเราจาํกดัมีคนต่างดา้วถือ

หุน้ไม่เกินกึ�งหนึ�ง 

ข. สมาคมรักไทยมีสมาชิกทั�งหมด 988 คน 

เป็นคนต่างดา้ว 450 คน 

ค. มูลนิธิไก่ชนไทยที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อ

ประโยชน์ของคนต่างดา้ว 

ง. สมาคมสู้เพื�อแผน่ดิน ที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อ

ประโยชน์ของคนไทย 

 

11. ใครเป็นผูรั้กษาการตาม พรบ. ขอ้มูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ก. นายกรัฐมนตรี  

ข. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

ค. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั  

ง. ถูกทุกขอ้ 

 

12. ใหจ้ดัตั�งสาํนกังานคณะกรรมการขอ้มูล

ข่าสารขึ�นในหน่วยงานใด 

ก. สาํนกันายกรัฐมนตรี  

ข. สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 

ค. สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  

ง. สาํนกัข่าวกรองแห่งชาติ 

 

13. ขอ้ใดไม่ใชห้นา้ที�ของสาํนกังาน

คณะกรรมการขอ้มูลข่าสาร 

ก. ปฏิบติังานเกี�ยวกบังานวชิาการและธุรการ

ใหแ้ก่ คณะกรรมการ 

ข. ใหค้าํปรึกษาแก่เอกชนในการปฏิบติัตาม 

พรบ. นี�  

ค. ประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐ 

ง. ใหค้าํปรึกษาแก่หน่วยงานรัฐในการปฏิบติั

ตาม พรบ. นี�  

 

14. ขอ้มูลข่าวสารตามขอ้ใดตอ้งลงพิมพใ์น

ราชกิจจานุเบกษา 

ก. โครงสร้างและการจดัองคก์รในการ

ดาํเนินงาน  

ข. สรุปอาํนาจหนา้ที�ที�สาํคบัและวธีิ

ดาํเนินงาน 

ค. สถานที�ติดต่อเพื�อของรับขอ้มูลข่าวสาร  

ง. ถูกทุกขอ้ 

 

15. ขอ้มูลข่าวสารตามขอ้ใดตอ้งจดัไวใ้ห้

ประชาชนไดเ้ขา้ตรวจดู 

ก. ผลการพิจารณาหรือคาํวนิิจฉยัที�มีผล

โดยตรงต่อเอกชน 

ข. แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่ายปะ

จาํปี 

ค. สัญญาสัมปทานที�เป็นการผกูขาดตดัตอน 

ง. ถูกทุกขอ้ 

 

16. ผูใ้ดเห็นวา่หน่วยงานของรัฐไม่จดัขอ้มูล

ข่าวสารใหป้ระชาไดเ้ขา้ตรวจดูสามาร

ร้องเรียนต่อหน่วยงานใด 



ก. คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของทาง

ราชการ  

ข. คณะกรรมการวนิิจฉยัขอ้มูลข่าวสารของ

ทางราชการ 

ค. ศาลปกครอง  

ง. คตส. 

 

17. เมื�อมีการร้องเรียนวา่หน่วยงานของรัฐไม่

จดัขอ้มูลข่าวสารใหป้ระชาไดเ้ขา้ ตรวจดูให้

คณะกรรมการตามขอ้ 16พิจารณาใหแ้ลว้

เสร็จภายในกี�วนั 

ก. 15 วนั  

ข. 30 วนั 

ค. 60 วนั  

ง. 90 วนั 

 

18. กรณีมีเหตุจาํเป็นไม่สามารถพิจารณาให้

แลว้เสร็จภายในเวลาตามขอ้ ขอ้ 17 ใหข้ยาย

เวลาออกไปไดอี้กไม่เกินกี�วนั 

ก. 15 วนั  

ข. 30 วนั 

ค. 45วนั  

ง. 60วนั 

 

19. ขอ้มูลข่าวสารตามขอ้ใดจะเปิดเผยมิได ้

ก. ขอ้มูลข่าวสารที�อาจก่อใหเ้กิดความ

เสียหายต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 

ข. มติคณะรัฐมนตรี 

ค. รายงานแพทย ์ 

ง. ขอ้มูลส่วนตวั 

 

20. ขอ้มูลข่าวสารขอ้ใดที�หน่วยงานของรัฐ

อาจมีคาํสั�งมิใหเ้ปิดเผย 

ก. ขอ้มูลข่าวสารที�อาจก่อใหเ้กิดความ

เสียหายต่อความมั�นคงของประเทศ 

ข. การเปิดเผยอาจทาํใหก้ารบงัคบัใช้

กฎหมายเสื�อมประสิทธิภาพ 

ค. การเปิดเผยอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวิต 

ง. ถูกทุกขอ้ 

 

21. เจา้หนา้ที�ของรัฐเห็นวา่การเปิดเผยขอ้มูล

ข่าวสารอาจกระทบกบัส่วนไดเ้สียของผูใ้ด 

ใหเ้จา้หนา้ที�แจง้ใหผู้น้ั�น 

คดัคา้นภายในกี�วนั 

ก. 15 วนั  

ข. 30 วนั 

ค. 45 วนั  

ง. 60 วนั 

 

22. ถา้เจา้หนา้ที�มีคาํสั�งมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูล

ข่าวสารผูน้ั�นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรม

วนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าว 

สารภายในกี�วนั 

ก. 15 วนั  

ข. 30 วนั 

ค. 45 วนั  

ง. 60 วนั 

 

23. ถา้เจา้หนา้ที�มีคาํสั�งไม่รับฟังคาํคดัคา้น

ของผูมี้ประโยชน์ไดเ้สียผูน้ั�น อาจอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร

ภายในกี�วนั 

ก. 15 วนั  

ข. 30 วนั 



ค. 45 วนั  

ง. 60 วนั 

 

24. “บุคคล” ในความหมายขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. บุคคลธรรมดาทีไม่มีสัญชาติไทย  

ข. บุคลธรรมดาที�มีสัญชาติไทย 

ค. บุคคลที�ไม่มีสัญชาติไทย และไม่มีถิ�นที�อยู่

ในประเทศไทย  

ง. ถูกทุกขอ้ 

 

25. หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร

ส่วนบุคคลไดใ้นกรณีใด 

ก. ไดโ้ดยไม่ตอ้งไดค้วามยนิยอม  

ข. ไม่ไดเ้ลยไม่วา่กรณีใดๆ 

ค. ถา้ไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือไว้

ล่วงหนา้  

ง. ไดถ้า้บุคคลที�เกี�ยวขอ้งยนิยอม 

 

26. หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร

ส่วนบุคคลโดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมได้

ในกรณีใดบา้ง 

ก. ต่อหน่วยงายของรัฐดา้นการวางแผน  

ข. เป็นการให้เพื�อประโยชน์ในการศึกษาวจิยั 

ค. ต่อจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร  

ง. ถูกทุกขอ้ 

 

27. ผูใ้ดเห็นวา่ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล

เกี�ยวกบัตนไม่ถูกตอ้งให ้ยนืคาํร้องเพื�อขอแก่

ไขต่อหน่วยงานใด 

ก. คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของทาง

ราชการ  

ข. คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูล

ข่าวสาร 

ค. หน่วยงานของรัฐที�ควบคุมดูแล  

ง. ถูกทั�ง 3 ขอ้ 

 

28. ผูใ้ดเห็นวา่ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล

เกี�ยวกบัตนไม่ถูกตอ้งให ้ยนืคาํร้องเพื�อขอแก่

ไข เปลี�ยนแปลง ถา้หน่วย 

งานของรัฐไม่แก่ไข เปลี�ยนแปลง ใหอุ้ทธรณ์

ต่อใคร 

ก. คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของทาง

ราชการ  

ข. คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูล

ข่าวสาร 

ค. หน่วยงานของรัฐที�ควบคุมดูแล  

ง. ศาลปกครอง 

 

29. ผูใ้ดเห็นวา่ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล

เกี�ยวกบัตนไม่ถูกตอ้งให ้ยนืคาํร้องเพื�อขอแก่

ไข เปลี�ยนแปลง ถา้หน่วย 

งานของรัฐไม่แก่ไข เปลี�ยนแปลง ใหอุ้ทธรณ์

ต่อ คณะกรรมการตาม ขอ้ 28 ภายในกี�วนั 

ก. 15 วนั  

ข. 30 วนั 

ค. 45 วนั  

ง. 60 วนั 

 

30. ขอ้มูลข่าวสารที�ไม่ประสงคจ์ะเก็บรักษา 

หรือมีอายคุรบกาํหนดใหส่้งมอบใหแ้ก่

หน่วยงานใด 

ก. สภาวฒันธรรมแห่งชาติ  

ข. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 

ค. กระทรวงวฒันธรรม  



ง. กรมการศาสนา 

 

31. ขอ้มูลข่าวสารที�อาจก่อใหเ้กิดความ

เสียหายต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์จะจดัให้

ประชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้ 

เมื�อมีอายคุรบกี�ปี 

ก. 60 ปี  

ข. 75 ปี 

ค. 80 ปี  

ง. 100 ปีขึ�นไป 

 

32. ขอ้มูลที�อาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ

ความมั�นคงขอประเทศ จะจดัใหป้ระชาชนได้

ศึกษาคน้ควา้เมื�อมีอายคุรบกี�ปี 

ก. 20 ปี  

ข. 25 ปี 

ค. 35 ปี  

ง. 75 ปีขึ�นไป 

 

33. รายงานแพทยซึ์� งการเปิดเผยจะเป็นการ

รุกลํ�าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร จะจดัให้

ประชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้เมื�อมีอายคุรบกี�ปี 

ก. 20 ปี  

ข. 25 ปี 

ค. 35 ปี  

ง. 75 ปีขึ�นไป 

 

34. หน่วยงานของรัฐเห็นวา่ขอ้มูลข่าวสารใด

ไม่สมควรเปิดเผย ใหข้ยายเวลาไดไ้ม่เกิน

คราวละกี�ปี 

ก. 2 ปี  

ข. 3 ปี 

ค. 5 ปี  

ง. 7 ปี 

 

35. บุคคลใดเป็นประธานคณะกรรมการ

ขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

ก. นายกรัฐมนตรี  

ข. รัฐมนตรีซึ� งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

ค. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  

ง. รองนายกรัฐมนตรีซึ� งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย 

 

36. บุคคลใดไม่ไดเ้ป็นคณะกรรมการขอ้มูล

ข่าวสารของราชการ 

ก. ปลดักระทรวงมหาดไทย  

ข. ปลดักระทรวงการต่างประเทศ 

ค. ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ง. ปลดักระทรวงพาณิชย ์

 

37. ใครเป็นผูแ้ต่งตั�งผูท้รงคุณวฒิุใน

คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

ก. คณะรัฐมนตรี  

ข. รัฐสภา 

ค. นายกรัฐมนตรี  

ง. พระมาหากษตัริย ์

 

38. ผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการขอ้มูล

ข่าวสารของราชการมีทั�งหมดกี�คน 

ก. 6 คน  

ข. 9 คน 

ค. 12 คน  

ง. 15 คน 

 



39. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการขอ้มูล

ข่าวสารของราชการ 

ก. ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี  

ข. บุคคลที�ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีแต่งตั�ง 

ค. เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร  

ง. บุคคลที�นายกรัฐมนตรีแต่งตั�ง 

 

40. ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีแต่งตั�ง

ผูช่้วยเลขานุการไดกี้�คน 

ก. 1 คน  

ข. 2 คน 

ค. 3 คน  

ง. 4 คน 

 

41. ผูท้รงคุณวุฒิที�เป็นคณะกรรมการขอ้มูล

ข่าวสารของราชการ มีวาระในการดาํรง

ตาํแหน่งคราวละกี�ปี 

ก. 3 ปี นบัแต่วนัที�ไดรั้บการสรรหา  

ข. 3 ปี นบัแต่วนัที�ไดรั้บการแต่งตั�ง 

ค. 4 ปี นบัแต่วนัที�ไดรั้บการสรรหา  

ง. 4 ปี นบัแต่วนัที�ไดรั้บการแต่งตั�ง 

 

42. การพน้จากตาํแหน่งของผูท้รงคุณวุฒิใน

ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

ก. ตาย  

ข. คณะรัฐมนตรีใหอ้อกเพราะมีความ

ประพฤติเสื�อมเสีย 

ค. ลาออก  

ง. นายกรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความ

บกพร่อง 

 

43. ใครเป็นผูแ้ต่งตั�งคณะกรรมการวินิจฉยั

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 

ก. คณะรัฐมนตรี  

ข. รัฐสภา 

ค. นายกรัฐมนตรี  

ง. พระมาหากษตัริย ์

 

44. ขอ้ใดไม่ใชค้วามรู้ความเชียวชาญของ

คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูล

ข่าวสาร 

ก. ความมั�นคงของประเทศ  

ข. เศรษฐกิจแลการคลงัของประเทศ 

ค. การบริหารประเทศ  

ง. การบงัคบัใชก้ฎหมาย 

 

45. คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูล

ข่าวสาร คณะหนึ�ง ๆ ประกอบดว้ยบุคคลไม่

นอ้ยกวา่กี�คน 

ก. 3 คน  

ข. 5 คน 

ค. 9 คน  

ง. 12 คน 

 

46. ใหค้ณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของ

ราชการส่งคาํอุทธรณ์ใหค้ณะกรรมการ

วนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 

ภายในกี�วนั นบัแต่ที�ไดรั้บคาํอุทธรณ์ 

ก. 7 วนั  

ข. 12 วนั 

ค. 15 วนั  

ง. 30 วนั 

 

47. ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามคาํสั�งของ



คณะกรรมการ (ตามมาตรา 32) ไม่มาให้

ถอ้ยคาํ ส่งวตัถุเอกสาร หรือพยานหลกั 

ฐาน ตอ้งระวางโทษตามขอ้ใด 

ก. จาํคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000 

บาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ 

ข. จาํคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท 

หรือทั�งจาํทั�งปรับ 

ข. จาํคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 

บาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ 

ง. จาํคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 15,000 บาท 

หรือทั�งจาํทั�งปรับ 

 

48. ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้จาํกดัหรือ

เงือนไขที�เจา้หนา้ที�ของรัฐกาํหนด (ตาม

มาตรา 20) ตอ้งระวางโทษ 

ตามขอ้ใด 

ก. จาํคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 

บาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ 

ข. จาํคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

หรือทั�งจาํทั�งปรับ 

ค. จาํคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 

บาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ 

ง. จาํคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 

บาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ 

 

49. ค่าธรรมเนียมในการทาํขอทาํสาํเนาจาก

หน่วยงานของรัฐขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง (ออกตาม

ประกาศ) 

ก. เอ 4 หนา้ละไม่เกิน 1 บาท  

ข. บี 4 หนา้ละไม่เกิน 2 บาท 

ค. กระดาษพิมพเ์ขียวเอ 2 หนา้ละไม่เกิน 8 

บาท  

ง. กระดาษพิมพเ์ขียวเอ 1 หนา้ละไม่เกิน 20 

บาท 

 

50. กฎหมายใดถา้ไม่ขดัหรือแยง้กบั พรบ. 

ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้

บงัคบัใชต่้อไป 

ก. ระเบียบวา่ดว้ยการักษาความปลอดภยั

แห่งชาติ พ.ศ. 2517 

ข. ระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความลบัของทาง

ราชการ พ.ศ. 2544 

ค. พรบ. วธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539 

ง. พรบ. คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 

 

1. ก. สขร. 

2. ข. 90 วนั 



3. ค. 9 ธนัวาคม 2540 

4. ก. สิ�งที�สื�อความหมายใหรู้้เรื�องราว

ขอ้เทจ็จริงขอ้มูล หรือสิ�งใด ๆ 

5. ข. รูปถ่าย 

6. ก. ขอ้มูลข่าวสารที�อยูใ่นความครอบครอง

หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ 

7. ค. ศาล 

8. ง. การบนัทึกภาพหรือเสียง 

9. ง. บุคคลธรรมดาที�ไม่มีสัญชาติไทย และ

ไม่มีถิ�นที�อยูใ่นประเทศไทย 

10. ค. มูลนิธิไก่ชนไทยที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อ

ประโยชน์ของคนต่างดา้ว 

11. ก. นายกรัฐมนตรี 

12. ข. สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 

13. ง. ใหค้าํปรึกษาแก่หน่วยงานรัฐในการ

ปฏิบติัตาม พรบ. นี�  

14. ง. ถูกทุกขอ้ 

15. ง. ถูกทุกขอ้ 

16. ก. คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของทาง

ราชการ 

17. ข. 30 วนั 

18. ง. 60วนั 

19. ก. ขอ้มูลข่าวสารที�อาจก่อใหเ้กิดความ

เสียหายต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์

20. ง. ถูกทุกขอ้ 

21. ก. 15 วนั 

22. ก. 15 วนั 

23. ก. 15 วนั 

24. ข. บุคลธรรมดาที�มีสัญชาติไทย 

25. ค. ถา้ไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือไว้

ล่วงหนา้ 

26. ง. ถูกทุกขอ้ 

27. ค. หน่วยงานของรัฐที�ควบคุมดูแล 

28. ข. คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผย

ขอ้มูลข่าวสาร 

29. ข. 30 วนั 

30. ข. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 

31. ข. 75 ปี 

32. ก. 20 ปี 

33. ก. 20 ปี 

34. ค. 5 ปี 

35. ข. รัฐมนตรีซึ� งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

36. ง. ปลดักระทรวงพาณิชย ์

37. ก. คณะรัฐมนตรี 

38. ข. 9 คน 

39. ข. บุคคลที�ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี

แต่งตั�ง 

40. ข. 2 คน 

41. ข. 3 ปี นบัแต่วนัที�ไดรั้บการแต่งตั�ง 

42. ง. นายกรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความ

บกพร่อง 

43. ก. คณะรัฐมนตรี 

44. ค. การบริหารประเทศ 

45. ก. 3 คน 

46. ก. 7 วนั 

47. ก. จาํคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000 

บาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ 

48. ข. จาํคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 

บาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ 

49. ง. กระดาษพิมพเ์ขียวเอ 1 หนา้ละไม่เกิน 

20 บาท 

50. ก. ระเบียบวา่ดว้ยการักษาความปลอดภยั

แห่งชาติ พ.ศ. 2517 


