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แนวข้อสอบ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

(ชุดที่ 1) โดยประพันธ์ เวารัมย ์

*************************** 
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีผลบังคับเม่ือใด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข. วันท่ี 11 กันยายน 2540 
ค. เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ง. ข้อ ก. และข้อ ข. 

***************************************************** 

2. ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต่างๆของรัฐ 
ข. รับรองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ค. ข้อมูลข่าวสารของราชการท้ังหมด หรือส่วนใหญ่สามารถเปิดเผยได้ ภายใต้หลักการท่ีว่า “เปิดเผยเป็น

หลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” 
ง. ประชาชนต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ทุกกรณีไม่มีข้อยกเว้น 

***************************************************** 
3. ข้อใด เป็นข้อมูลข่าวสาร 

ก. แฟ้มข้อมูลรายงานของนายประสพดี 
ข. ภาพถ่าย ฟิล์มของนายบัญชา 
ค. การบันทึกภาพเสียงโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ของนายอาทิตย์ 
ง. ถูกทุกข้อ 

***************************************************** 
4. ข้อใด เป็นความหมายของข้อมูลข่าวสารของราชการ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. ข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่ในความครอบครองของอําเภอ 
ข. ข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่ในการควบคุมดูแลของจังหวัด 
ค. ข้อมูลข่าวสารในการครอบครองและควบคุมไม่ว่าเป็นข้อมูลเก่ียวกับข่าวสารเก่ียวกับเอกชน 
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

***************************************************** 
5. หน่วยงานของรัฐ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. จังหวัด อําเภอ 
ข. อบจ. เมืองพัทยา เทศบาล อบต. 
ค. ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ง. ศาลเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดี 

***************************************************** 
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6. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. ประวัติการมีภรรยาน้อยของนายอาทิตย์ 
ข. ประวัติการทํางานของนายสุดท่ีรัก 
ค. ประวัติการตายของนายทองดี 
ง. หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของนายจุงเบย 

***************************************************** 

7. ความหมายของคนต่างด้าว ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. ถ้าผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิกของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนเกินก่ึงหน่ึงเป็นของคนต่างด้าว ไม่ให้ถือว่า
เป็นคนต่างด้าว 
ข. สมาคมลามามีสมาชิกเกินก่ึงหน่ึงเป็นคนต่างด้าว 
ค. มูลนิธิใส่ใจมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของคนต่างด้าว 
ง. นายลองจีท่ีไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย 

***************************************************** 

8. ตําแหน่งเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกฎกระทรวงเพ่ือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

ก. นายจุงเบยเป็นนายกรัฐมนตรี 
ข. นางโอเคเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค. นายสุดยอดเป็นรองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย 
ง. นายโปรโมชั่นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

***************************************************** 

9. กฎกระทรวงเพ่ือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540มีผลบังคับเม่ือใด 
ก. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข. เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
ค. ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
ง. มีผลบังคับใช้ทันที 

***************************************************** 

10. สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจัดต้ังอยู่ในหน่วยงานใด 
ก. สํานักนายกรัฐมนตรี 
ข. สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ค. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ง.  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

***************************************************** 

11. สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีหน้าท่ีปฎิบัติงานดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. เก่ียวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
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ข. สอดส่องดูแลและให้คําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและหน่วยงานของรัฐ 
ค. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ 
ง.  ให้คําปรึกษาแก่เอกชนเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

***************************************************** 

12. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดหลักการสําคัญเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการท่ีอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐไว้อย่างไร 

ก. ปกปิดเป็นหลัก เปิดเผยเป็นข้อยกเว้น 
ข. เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น 
ค. เปิดเผยบ้าง ปกปิดบ้างตามความเหมาะสม 
ง.  เปิดเผยบ้าง ข้ึนอยู่กับหัวหน้าหน่วยงาน 

***************************************************** 
13. ข้อมูลข่าวสารประเภทใดบ้าง ท่ีหน่วยงานของรัฐต้องนําไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ข้อใดกล่าวไม่
ถูกต้อง 

ก. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน 
ข. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีท่ีกําลังดําเนินการ 
ค. สรุปอํานาจหน้าท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
ง.  กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ท้ังน้ี 
เฉพาะท่ีจัดให้มีข้ึนโดยมีสภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการท่ัวไปต่อเอกชนท่ีเก่ียวข้อง 

***************************************************** 

14. ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องเปิดเผยเป็น
การท่ัวไป โดยพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา คือข้อมูลประเภทใด 

ก. คู่มือหรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าท่ีของเอกชน 
ข. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบท่ีมีสภาพอย่างกฎ 
ค. สัญญาสัมปทาน 
ง.  ผลการพิจารณา หรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชน 

***************************************************** 

15.  ข้อมูลข่าวสารของราชการในข้อใดท่ีประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 

ก. นโยบาย และแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ข. โครงการ และงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ค. สัญญาร่วมทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับเอกชนในการจัดบริการสาธารณะ 
ง. ถูกทุกข้อ 

***************************************************** 

16.  ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

ก. ประวัติอาชญากรรมของนายเหี่ยม 
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ข. ประวัติสุขภาพของนายอ่อนหวาน 
ค. ฐานะทางการเงินของนายรวย 
ง. ข้อมูลเก่ียวกับรัฐบาลปัจจุบัน 

***************************************************** 

17.  ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ก. ประวัติการสมรสของนายมี 
ข. ประวัติสถิติสํามะโนครัวของประชากร 
ค. ข้อมูลทะเบียนราษฎรของอําเภอ 
ง. ประวัติพนักงานบริษัท 

***************************************************** 

18.  บุคคลย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร ข้อใดกล่าว

ไม่ถูกต้อง 

ก. บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเก่ียวข้องหรือไม่ก็ตาม 
ข. คนต่างด้าวจะมีสิทธินั้น ให้เป็นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ค. ในการน้ีให้คํานึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย 
ง. ต้องเป็นบุคคลมีส่วนได้เสียและเก่ียวข้องเท่าน้ัน 

***************************************************** 

19.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ก. ข่าว ความรู้ต่างๆท่ีคนอ่านได้ 
ข. ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิ่งเฉพาะบุคคล เช่น การศึกษา ประวัติสุขภาพ 
ค. ภาพวาด แผนท่ี ภาพถ่ายต่างๆ ซ่ึงบอกความหมาย 
ง. ข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่ในความรับผิดชอบหรือการครอบครองของราชการ 

***************************************************** 

20.  หน่วยงานไม่ใช่หน่วยงานของรัฐท่ีอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ก. รัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้า 
ข. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ค. หน่วยงานอิสระของรัฐ เช่น สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
ง. ศาลท่ีเก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดี 

***************************************************** 
21.  คนต่างด้าว จะมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารให้เป็น

ตามกฎหมายใด 

ก. กฎกระทรวงออกโดยนายกรัฐมนตรี 
ข. กฎกระทรวงออกโดยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ค. กฎกระทรวงออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ง. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
***************************************************** 

22. ถ้ามีบุคคลใด ขอข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการและคําขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการใน

ลักษณะท่ีอาจเข้าใจได้ตามสมควร ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. ให้บุคคลน้ันร้องขอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารก่อน 
ข. ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารน้ัน 
ค. จัดหาข้อมูลข่าวสารน้ันให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร 
ง. จัดหาข้อมูลข่าวสารน้ันภายในเวลาอันสมควรเว้นแต่ผู้นั้นขอจํานวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอัน

สมควร 
***************************************************** 

23. ข้อมูลข่าวสารของราชการใด มีสภาพท่ีอาจบุบสลายง่าย ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. หน่วยงานของรัฐอาจขอขยายในการจัดหาให้ในสภาพอย่างหน่ึงอย่างใดเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูล
ข่าวสารน้ันก็ได้ 

ข. หน่วยงานของรัฐอาจขอขยายในจัดทําสําเนาให้ในในสภาพอย่างหน่ึงอย่างใดเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่
ข้อมูลข่าวสารน้ันก็ได้ 

ค. เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารท่ีบันทึกไว้ในระบบบันทึกภาพหรือเสียง ระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือระบบอ่ืนใด 

ง. หากเป็นการจัดทํา วิเคราะห์ จําแนก รวบรวม หรือจัดให้มีข้ึนใหม่ ห้ามไม่ให้หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ 
***************************************************** 

24. หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวนั้นให้ก็ได้ หากเห็นว่าผู้ขอนั้น 

ก. มิใช่แสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า 
ข. เป็นเรื่องจําเป็น เพ่ือปกป้องสิทธิเสรีภาพสําหรับผู้นั้น 
ค. เป็นเรื่องท่ีจะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 
ง. ถูกทุกข้อ 

***************************************************** 
25. แม้ว่าข้อมูลข่าวสารท่ีขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานหรืออยู่ในครอบครองของหน่วยงานของ

รัฐอ่ืนก็ตาม ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. ให้หน่วยงานของรัฐท่ีรับคําขอให้คําแนะนํากับผู้ยื่นคําขอข้อมูลข่าวสาร 
ข. ให้คําแนะนําเพ่ือไปย่ืนขอต่อหน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารน้ันโดยไม่ชักช้า 
ค. ถ้าหน่วยงานผู้รับคําขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารจัดทําโดยหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน และได้ระบุห้ามการ

เปิดเผยไว้ ให้ส่งคําขอน้ันให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดทําข้อมูลข่าวสารน้ันพิจารณาเพ่ือมีคําสั่งต่อไป 
ง. หน่วยงานผู้รับคําขอต้องปฎิเสธทันทีกรณีไม่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานตน 

***************************************************** 
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26. ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสาร หรือปฎิบัติหน้าท่ีล่าช้า หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความ

สะดวกโดยไม่เหตุอันสมควร ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อใคร 

ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. หัวหน้าหน่วยงานน้ัน 
ค. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสร 
ง. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

***************************************************** 
27. ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก่ีวัน 

ก. 15 วัน    ข. 30 วัน  ค. 45 วัน  ง. 60 วัน 
***************************************************** 

28. ในคณะกรรมการพิจารณาไม่เสร็จ กรณีจําเป็นท่ีมีเหตุจําเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้องแสดงเหตุแ 

รวมเวลาท้ังหมดแล้วต้องไม่เกินก่ีวัน 

ก. 15 วัน    ข. 30 วัน  ค. 45 วัน  ง. 60 วัน 
***************************************************** 

29. ข้อมูลข่าวสารราชการใด ท่ีหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐอาจมีคําส่ังมิให้เปิดเผยก็ได้ ข้อใดกล่าว

ไม่ถูกต้อง 

ก. การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ
ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

ข. การเปิดเผยจะก่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ 
ไม่ว่าจะเก่ียวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งท่ีมา
ของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 

ค. รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซ่ึงการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ําสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่
สมควร 

ง. ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์     
***************************************************** 

30. ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีคําส่ังมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใด ผู้ย่ืนคําขออาจอุทธรณ์ต่อใคร 

ก. คณะกรรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
ข. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ค. หัวหน้าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ง. นายกรัฐมนตรี   

***************************************************** 
31. ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีคําส่ังมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใด ผู้ย่ืนคําขออาจอุทธรณ์ภายในก่ีวัน 

ก. 15 วัน    ข. 30 วัน  ค. 45 วัน  ง. 60 วัน 
***************************************************** 



รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs   และ  http://valrom2012.fix.gs    หนา 7 

32. ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใด อาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสีย

ของผู้ใด ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอคําคัดค้านภายในเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าก่ีวันนับแต่

วันท่ีได้รับแจ้ง 

ก. 15 วัน    ข. 30 วัน  ค. 45 วัน  ง. 60 วัน 
***************************************************** 

33.ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีคําส่ังมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใด หรือมีคําส่ังไม่รับฟังคําคัดค้านของผู้มี
ประโยชน์ได้เสีย ผู้นั้นอาจอุทธรณ์นับแต่วันวันท่ีรับแจ้งคําส่ังนั้น โดยย่ืนคําอุทธรณ์ต่อใคร 

ก. คณะกรรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
ข. คณะกรรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ค. หัวหน้าหน่วยงานกํากับดูแลข้อมูล 
ง. นายกรัฐมนตรี   

***************************************************** 
34.การพิจารณาเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารท่ีมีคําส่ังมิให้เปิดเผยนั้นไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือศาลก็ตาม ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. ต้องดําเนินการพิจารณาโดยมิให้ข้อมูลข่าวสารน้ันเปิดเผยบุคคลอ่ืน 
ข. มิให้ข้อมูลข่าวสารน้ันเปิดเผยบุคคลอ่ืนท่ีจําเป็นแก่การพิจาณา 
ค. ในกรณีจําเป็นจะพิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ได้ 
ง. ต้องพิจารณาอย่างเปิดเผยโดยให้คู่ความท้ังสองฝ่ายรับทราบด้วย   

***************************************************** 
35. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมายใด ให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็นการกระทําโดยสุจริต ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ดําเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบ 
ข. เจ้าหน้าท่ีของรัฐในระดับตามกําหนดในกฎกระทรวงมีคําสั่งเปิดเผยเป็นการท่ัวไป 
ค. เฉพาะแก่บุคคลใดเพ่ือประโยชน์อันสําคัญย่ิงกว่าท่ีเก่ียวกับประโยชน์สาธารณะ หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพ 

หรือประโยชน์อ่ืนของบุคคล 
ง. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามข้างต้น ให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดตามกฎหมายหากจะมีใน

กรณีดังกล่าว   
***************************************************** 

36. เพ่ือประโยชน์แห่งหมวดนี้ “บุคคล” หมายความว่าพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540 ตามข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. บุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย 
ข. บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถ่ินอยู่ในประเทศไทย 
ค. บุคคลธรรมดาท่ีได้เสียภาษีตามกฎหมาย 
ง. ไม่มีข้อกล่าวไม่ถูกต้อง 

***************************************************** 
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37.หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเก่ียวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าท่ีเก่ียวข้องและจําเป็นเพ่ือการดําเนินงานของ

หน่วยงานของรัฐให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์เท่าน้ัน 
ข. หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้า ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ และกรณีท่ีขอข้อมูล

น้ันเป็นกรณีท่ีอาจใช้ข้อมูลได้โดยสมัครใจเท่าน้ัน กฎหมายบังคับมิได้ 
ค. พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีท่ีจะกระทบถึงประโยชน์

ได้เสียโดยตรงของบุคคลน้ัน 
ง. ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ 

***************************************************** 
38. หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีอยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐ
แห่งอ่ืนหรือผู้อ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลท่ีให้ไว้ล่วงหน้าหรือขณะนั้นมิได้ 
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. เปิดเผยต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพ่ือการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน การ
สอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม 

ข. บริษัทสายสืบในการสืบหาข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
ค. เป็นการให้ซ่ึงจําเป็นเพ่ือการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
ง. ต่อหน่วยงานของรัฐท่ีทํางานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือสํามะโนต่างๆ 

***************************************************** 
39.ข้อมูลใด ท่ีหน่วยงานรัฐอาจมีคําส่ังมิให้เปิดเผยก็ได้ 

ก. การบังคับใช้กฎหมายเสื่อประสิทธิภาพได้ถ้าเปิดเผย 
ข. รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซ่ึงอาจก่อให้เกิดการรุกล้ําสิทธิส่วนบุคคล 
ค. สิ่งพิมพ์ท่ีต้องพิมพ์อ้างอิงในราชกิจจานุเบกษา 
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข. 

***************************************************** 
40.ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยได้  เพ่ือ
คัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า เม่ือครบก่ีปี 

ก. 20 ปี   ข. 30 ปี   ค. 70 ปี   ง. 75 ปี 
***************************************************** 

41.การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหาต่อความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความ
ม่ันคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังประเทศ เพ่ือคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า เม่ือครบก่ีปี 

ก. 20 ปี   ข. 30 ปี   ค. 70 ปี   ง. 75 ปี 
***************************************************** 

42. ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีหน่วยงานของรัฐ ไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบกําหนด นับแต่วันท่ี
เสร็จส้ินการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้หน่วยงานใด หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
ตามกําหนดในพระราชกฤษฎีกา เพ่ือคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 
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ก. สํานักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร 
ข. สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
ค. สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร 
ง. สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร 

***************************************************** 
43.  ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อการกระทําดังกล่าวมีสิทธิ
ดําเนินการอย่างไร 

ก. ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ 

ข. ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร 

ค. ร้องเรียนต่อหน่วยงาน และฟ้องต่อศาลปกครอง 
ง. ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรี 

***************************************************** 
44.  ข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. ข้อมูลข่าวสาร หมายความรวมถึง สิ่งท่ีสื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อมูล ด้วยการบันทึกโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

ข. ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความรวมถึง ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเอกชนท่ีอยู่ในความครอบครองของ 
รัฐ 

ค. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหมายความถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลท่ีอยู่ในความ
ครอบครองของรัฐ 

ง. เจ้าหน้าท่ีของรัฐหมายถึงผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
***************************************************** 

45.  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารประเภทใด ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 

ก. โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
ข. รายชื่อ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ 
ค. คําสั่งเก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ 
ง. งบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีท่ีกําลังดําเนินการของหน่วยงานของรัฐ 

***************************************************** 
46.  ข้อใดไม่ใช่ข่าวสารประเภทท่ีหน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 

ก. ผลการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชน 
ข. สรุปอํานาจหน้าท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
ค. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการแต่งต้ังโดยกฎหมาย 
ง. แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีท่ีกําลังดําเนินการ 

***************************************************** 
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47. ข้อใดไม่ใช่หน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ก. ส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
ข. จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู 
ค. จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร 
ง. จัดทําสําเนาและรับรองข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทุกครั้งตามประสงค์ท่ีขอ 

***************************************************** 
48.  ข้อใดเป็นข่าวสารท่ีกําหนดว่าห้ามเปิดเผย  เว้นแต่จะครบเจ็ดสิบห้าปี 
        ก.  ข่าวสารท่ีการเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงของประเทศ 
        ข.  ข่าวสารท่ีการเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
        ค.  ข่าวสารท่ีอาจให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
        ง.  ถูกทุกข้อ 

***************************************************** 
49.  ข้อใดเป็นข่าวสารท่ีหน่วยงานของรัฐอาจมีคําส่ังมิให้เปิดเผย ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
        ก.  ข่าวสารท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
        ข.  ข่าวสารท่ีการเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
        ค.  ข่าวสารท่ีการเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค 

***************************************************** 
50. กรณีท่ีมีการคัดค้านคําส่ังเปิดเผยข้อมูล และเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีคําส่ังไม่รับฟ้องคําคัดค้าน เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
จะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้เม่ือใด 

ก. เปิดเผยได้ทันที 
ข. เปิดเผยเม่ือได้ล่วงพ้นกําหนดระยะเวลาอุทธรณ์ 
ค. เปิดเผยได้เม่ือล่วงพ้น 30 วันไปแล้ว                                 
ง. เปิดเผยเม่ือได้ล่วงพ้น 45 วันไปแล้ว 

***************************************************** 
51.  การอุทธรณ์คําส่ังมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องอุทธรณ์ต่อใคร 

ก. ศาลปกครอง 
ข. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ค. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ง. ศาลอุทธรณ์ 

***************************************************** 
52.ข้อใดเป็นการออกระเบียบเพ่ือยกเว้นการบังคับใช้เก่ียวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการท่ีถูกต้องท่ีสุด 

ก. สํานักข่าวกรองแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ 
ข.  สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติเป็นผู้ออกระเบียบ 
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ค. หน่วยงานของรัฐอาจออกระเบียบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ง.  ถูกทุกข้อ 

***************************************************** 
53.  ข้อใดเป็นการวางระบบข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีถูกต้อง  ข้อใดกล่าวผิด 

ก. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ 
ข. จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
ค. จัดให้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
ง. ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลใความรับผิดชอบให้ถูกต้องเป็นประจําทุกปี 

***************************************************** 
54. ผู้ขอข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในข้อใดกล่าว
ไม่ถูกต้อง 

ก. ไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนดู 
ข. ปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้า 
ค. ไม่อํานวยความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควร 
ง. ไม่จัดทํา กรณีต้องจัดทํา วิเคราะห์ จําแนก รวบรวม หรือจัดให้มีข้ึนใหม่ 

***************************************************** 
55. กรณีคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการของ
หน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก่ีวัน 

ก.  15 วัน   ข.  30 วัน  ค.  45 วัน  ง.  60 วัน 
***************************************************** 

56. ข้อใดไม่ถูกต้อง เก่ียวกับการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ท่ีอยู่ใน

ความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ 

ก. การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลซ่ึงได้ให้ไว้ล่วงหน้า 
ข. การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในเวลาท่ีจะเปิดเผย 
ค. หน่วยงานของรัฐมีอํานาจเปิดเผยข้อมูลท่ีอยู่ในความควบคุมดูแลได้ทุกรณีไม่จําเป็นต้องได้รับความยินยอม 
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข 

***************************************************** 
57. กรณีหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลให้ตรงตามคําขอของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อใครภายในระยะเวลาเท่าใด 

ก. อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน 
ข. อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 30 วัน 
ค. อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ภายใน 30 วัน 
ง. อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 30 วัน 

***************************************************** 
58.  หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีเก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ คือ บุคคลในข้อใด        
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ก. พิพิธภัณฑ์ 
ข. หอจดหมายแห่งชาติ 
ค. กรมสารสนเทศ 
ง. สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

***************************************************** 
59. ตําแหน่งใดเป็นประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้   

ก. นายจุงเบยดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี. 
ข. นายโดดเด่นรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
ค. นายแน่นหนารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ง. นางแน่นอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

***************************************************** 
60. ตําแหน่งใดต่อไปนี้ ไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามท่ีกําหนดใน
พระราชบัญญัตินี้   

ก. นายชงมาปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี นายปราบภัยปลัดกระทรวงกลาโหม นายโคนมปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ นายคงเดชปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ข. นายการดีเป็นผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ นายสุดลับผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ และนายชง
ดีเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายรับรู้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

ค. นายหนักแน่นเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ นายเรียนดีเลขาธิการข้าราชการพลเรือน นายตีความ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ง. นายใส่ใจปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายยอดเย่ียมปลัดกระทรวงยุติธรรม นายเอิกเกริกปลัดกระทรวง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

***************************************************** 
61.  ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ก. สอดส่องการดูแลการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
ข. ให้คําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ 
ค.  ให้คําปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตามท่ีได้

รับคําขอ 
ง. กําหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

***************************************************** 
62. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละก่ีปี 
ข้อใดกล่าวถูกต้องท่ีสุด     

ก. 2 ปี นับแต่วันท่ีรับแต่งต้ัง 
ข. 3  ปี นับแต่วันท่ีรับแต่งต้ัง  
ค. 3  ปี นับแต่วันท่ีรับแต่งต้ัง  อาจได้รับแต่งต้ังใหม่ได้ 
ง. 4   ปี นับแต่วันท่ีรับแต่งต้ัง  อาจได้รับแต่งต้ังใหม่ได้ 
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***************************************************** 
63.  ใครเป็นผู้แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ   

ก. ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ข. นายกรัฐมนตรี 
ค. รัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
ง. คณะรัฐมนตรี 

***************************************************** 
64.  กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีจํานวนท้ังส้ินก่ีคน       

ก. 19 คน  
ข. 21 คน   
ค. 23 คน     
ง. 25 คน 

***************************************************** 
65. กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมกับเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ รวมเป็นก่ี
คนท้ังหมด 

ก. 20 คน  
ข. 24 คน   
ค. 25 คน     
ง. 26 คน 

***************************************************** 
66. ใครเป็นผู้แต่งต้ังข้าราชการของสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นเลขานุการและและผู้ช่วยเลขานุการ 

ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. รัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
ค. คณะรัฐมนตรี 
ง. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

***************************************************** 
67. คําส่ังขยายเวลาไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐมีกําหนดคราวละเกินก่ีปี
ไม่ได้       

ก. 2 ปี 
ข. 3 ปี 
ค. 4 ปี 
ง. 5 ปี 

***************************************************** 
68. กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามท่ีมีคําขอ ถ้าผู้ขอไม่เช่ือว่าเป็นความจริงควร
ดําเนินการอย่างไร 
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ก. ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือให้ตรวจสอบ 
ข. ร้องเรียนต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ตรวจสอบ 
ค. ย่ืนคําร้องต่อศาลเพ่ือให้ศาลมีคําสั่ง 
ง. ถูกทุกข้อ 

***************************************************** 
69. การแต่งต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องดําเนินการอย่างไร 

ก. นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อํานาจในการแต่งต้ัง 
ข. คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังตามข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ค. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นผู้มีอํานาจแต่งต้ัง 
ง. เลือกต้ังคณะกรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

***************************************************** 
70.  อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. วินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ข. วินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ค. วินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
ง. เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของคณะรัฐมนตรา

พระราชบัญญัติน้ี 
***************************************************** 

71. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละคณะจะต้องมีกรรมาการไม่น้อยกว่าก่ีคน  
ก. 3 คน  
ข. 5 คน    
ค. 7 คน      
ง. 9 คน 

***************************************************** 
72. การส่งคําอุทธรณ์ จากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือพิจารณา จะต้องทําภายในก่ีวันนับแต่วันท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับ 
อุทธรณ์ 

ก. 3 วัน 
ข. 5 วัน 
ค. 7 วัน      
ง. 15 วัน 

***************************************************** 
73. การไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ท่ีส่ังให้เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคําหรือ

ส่งให้ส่งพยานหลักฐาน มีโทษเพียงใด      

ก. โทษท้ังจําท้ังปรับ 
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ข. โทษปรับสถานเดียวไม่มีโทษจําคุก    
ค. มีโทษจําคุกสถานเดียว ไม่มีโทษปรับ 
ง. ไม่มีโทษทางอาญา 

***************************************************** 
74. ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจํากัดหรือเง่ือนไขท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกําหนดตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มีโทษอย่างไร 

ก. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 
ข. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 
ค. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท 
ง. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท 

***************************************************** 

75. ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
ก. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 

ข. นายชวน หลีกภัย 
ค. ค.นายบรรหาร ศิลปอาชา 
ง. ตํารวจโททักษิณ ชินวัตร 

***************************************************** 

76. สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีช่ือย่อว่าอะไร 
ก.  สขร.  
ข. สขม. 
ค. สขก.  
ง. สขช. 

**************************************************** 

77. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บังคับใช้เม่ือพ้นกําหนดก่ีวัน  
ก.  ถัดจากวัดประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ข.  90 วัน 
ค.  120 วัน  
ง. 180 วัน 

**************************************************** 

78. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บังคับใช้วันท่ี 
ก. 9 มกราคม 2540  
ข. 9 ธันวาคม 2539 
ค. 9 ธันวาคม 2540  
ง. 10 ธันวาคม 2540 
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**************************************************** 

79. ข้อมูลข่าวสารคือ 
ก. สิ่งท่ีสื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ  
ข. การสื่อสารถึงกัน 
ค. ข่าวท่ีนักข่าวนําเสนอ  
ง. ถูกทุกข้อ 

**************************************************** 

80. ข้อมูลข่าวสารของราชการคือ 
ก. ข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ 
ข. ข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของเอกชน 
ค. ข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของรัฐและเอกชน 
ง. ข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของมูลนิธิ 

**************************************************** 
81. ข้อใดคือความหมาของคนต่างด้าว 

ก. บุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย แต่ไม่มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย 
ข. บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสัญชาติไทย แต่มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย 
ค. บุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย และมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย 
ง. บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสัญชาติไทย และไม่มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย 

**************************************************** 
82. ข้อใดต่อไปนี้ถือว่าเป็นคนต่างด้าว 

ก. บริษัทชุมชนของเราจํากัดมีคนต่างด้าวถือหุ้นไม่เกินก่ึงหน่ึง 
ข. สมาคมรักไทยมีสมาชิกท้ังหมด 988 คน เป็นคนต่างด้าว 450 คน 
ค. มูลนิธิไก่ชนไทยท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของคนต่างด้าว 
ง. สมาคมสู้เพ่ือแผ่นดิน ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของคนไทย 

**************************************************** 
83. ข้อใดไม่ใช่หน้าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 

ก. ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่ คณะกรรมการ 
ข. ให้คําปรึกษาแก่เอกชนในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. น้ี 
ค. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ 
ง. ให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานรัฐในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. น้ี 

**************************************************** 
84. ข้อมูลข่าวสารตามข้อใดต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 

ก.  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน  
ข.  สรุปอํานาจหน้าท่ีท่ีสําคับและวิธีดําเนินงาน 
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ค.  สถานท่ีติดต่อเพ่ือของรับข้อมูลข่าวสาร  
ง.  ถูกทุกข้อ 

**************************************************** 
85. ข้อมูลข่าวสารตามข้อใดต้องจัดไว้ให้ประชาชนได้เข้าตรวจดู 

ก. ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชน 
ข. แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่ายปะจําปี 
ค. สัญญาสัมปทานท่ีเป็นการผูกขาดตัดตอน 
ง. ถูกทุกข้อ 

**************************************************** 
86. ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้เข้าตรวจดูสามารร้องเรียนต่อหน่วยงานใด 

ก.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
ข.  คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
ค.  ศาลปกครอง  
ง.  คตส. 

**************************************************** 
87. เม่ือมีการร้องเรียนว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้เข้าตรวจดูให้คณะกรรมการ 
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก่ีวัน 

ก.  15 วัน  
ข.  30 วัน 
ค.  60 วัน  
ง.  90 วัน 

**************************************************** 
88. กรณีมีเหตุจําเป็นคณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่
ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาท้ังหมดแล้วต้องไม่เกินก่ีวัน 

ก.  15 วัน  
ข.  30 วัน 
ค.  60 วัน  
ง.  90 วัน 

**************************************************** 
89. ข้อมูลข่าวสารตามข้อใดจะเปิดเผยมิได้ 

ก.  ข้อมูลข่าวสารท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
ข.  มติคณะรัฐมนตรี 
ค.  รายงานแพทย์  
ง.  ข้อมูลส่วนตัว 

**************************************************** 



รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs   และ  http://valrom2012.fix.gs    หนา 18 

90. ข้อมูลข่าวสารข้อใดท่ีหน่วยงานของรัฐอาจมีคําส่ังมิให้เปิดเผย 
ก. ข้อมูลข่าวสารท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงของประเทศ 
ข. การเปิดเผยอาจทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ 
ค. การเปิดเผยอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต 
ง. ถูกทุกข้อ 

**************************************************** 
91. เจ้าหน้าท่ีของรัฐเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอาจกระทบกับส่วนได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าท่ีแจ้งให้ผู้
นั้นคัดค้านภายในก่ีวัน 

ก.  15 วัน  
ข.  30 วัน 
ค.  45 วัน  
ง.  60 วัน 

**************************************************** 
92. ถ้าเจ้าหน้าท่ีมีคําส่ังมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารภายในก่ีวัน 

ก.  15 วัน  
ข.  30 วัน 
ค.  45 วัน  
ง.   60 วัน 

**************************************************** 
93. ถ้าเจ้าหน้าท่ีมีคําส่ังไม่รับฟังคําคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียผู้นั้น อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในก่ีวัน 

ก.  15 วัน  
ข.  30 วัน 
ค.  45 วัน  
ง.  60 วัน 

**************************************************** 
94. “บุคคล” ในความหมายข้อใดถูกต้อง 

ก.  บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสัญชาติไทย  
ข.  บุคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย 
ค.  บุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทย และไม่มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย  
ง.  ถูกทุกข้อ 

**************************************************** 
95. หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลได้ในกรณีใด 
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ก.  ได้โดยไม่ต้องได้ความยินยอม  
ข.  ไม่ได้เลยไม่ว่ากรณีใดๆ 
ค.  ถ้าได้รับความยินยอมเป็นหนังสือไว้ล่วงหน้า  
ง.  ได้ถ้าบุคคลท่ีเก่ียวข้องยินยอม 

**************************************************** 
96. หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมได้ในกรณีใดบ้าง 

ก.  ต่อหน่วยงายของรัฐด้านการวางแผน  
ข.  เป็นการให้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัย 
ค.  ต่อจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร  
ง.  ถูกทุกข้อ 

**************************************************** 
97. ผู้ใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเก่ียวกับตนไม่ถูกต้องให้ ยืนคําร้องเพ่ือขอแก้ไขต่อหน่วยงานใด 

ก.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
ข.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ค.  หน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร  
ง.  ถูกทุกข้อ 

**************************************************** 
98. ผู้ใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเก่ียวกับตนไม่ถูกต้องให้ ยืนคําร้องเพ่ือขอแก่ไข เปล่ียนแปลง ถ้า
หน่วยงานของรัฐไม่แก่ไข เปล่ียนแปลง ให้อุทธรณ์ต่อใคร 

ก. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
ข. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ค. หน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแล  
ง. ศาลปกครอง 

**************************************************** 
99. ผู้ใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเก่ียวกับตนไม่ถูกต้องให้ ยืนคําร้องเพ่ือขอแก่ไข เปล่ียนแปลง ถ้า
หน่วยงานของรัฐไม่แก่ไข เปล่ียนแปลง ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดังกล่าว ภายในก่ีวัน 

ก.  15 วัน  
ข.  30 วัน 
ค.  45 วัน  
ง.  60 วัน 

**************************************************** 
100. ข้อมูลข่าวสารท่ีไม่ประสงค์จะเก็บรักษา หรือมีอายุครบกําหนดให้ส่งมอบให้แก่หน่วยงานใด 

ก.  สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ  
ข.  หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
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ค.  กระทรวงวัฒนธรรม  
ง.  กรมการศาสนา 

**************************************************** 
101. ข้อมูลข่าวสารท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จะจัดให้ประชาชนได้ศึกษา
ค้นคว้าเม่ือมีอายุครบก่ีปี 

ก.  60 ปี  
ข.  75 ปี 
ค.  80 ปี  
ง.  100 ปีข้ึนไป 

**************************************************** 
102. ข้อมูลท่ีอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงขอประเทศ จะจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าเม่ือ
มีอายุครบก่ีปี 

ก. 20 ปี  
ข. 25 ปี 
ค. 35 ปี  
ง. 75 ปีข้ึนไป 

**************************************************** 
103. รายงานแพทย์ซ่ึงการเปิดเผยจะเป็นการรุกลํ้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร จะจัดให้ประชาชนได้ศึกษา
ค้นคว้าเม่ือมีอายุครบก่ีปี 

ก.  20 ปี  
ข.  25 ปี 
ค.  35 ปี  
ง.  75 ปีข้ึนไป 

**************************************************** 
104. หน่วยงานของรัฐเห็นว่าข้อมูลข่าวสารใดไม่สมควรเปิดเผย ให้ขยายเวลาได้ไม่เกินคราวละก่ีปี 

ก.  2 ปี  
ข.  3 ปี 
ค.  5 ปี  
ง.  7 ปี 

**************************************************** 
105. บุคคลใดไม่ได้เป็นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ข. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
ค. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ง. ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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**************************************************** 
106. ใครเป็นผู้แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ก.  คณะรัฐมนตรี  
ข.  รัฐสภา 
ค.  นายกรัฐมนตรี  
ง.  พระมหากษัตริย์ 

**************************************************** 
107. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีท้ังหมดก่ีคน 

ก.  6 คน  
ข.  9 คน 
ค.  12 คน  
ง.  15 คน 

**************************************************** 
108. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ก.  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
ข.  บุคคลท่ีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแต่งต้ัง 
ค.  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ง.  บุคคลท่ีนายกรัฐมนตรีแต่งต้ัง 

**************************************************** 
109. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการได้ก่ีคน 

ก.  1 คน  
ข.  2 คน 
ค.  3 คน  
ง.  4 คน 

**************************************************** 
110. ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละก่ีปี 

ก.  3 ปี นับแต่วันท่ีได้รับการสรรหา  
ข.  3 ปี นับแต่วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
ค.  4 ปี นับแต่วันท่ีได้รับการสรรหา  
ง.  4 ปี นับแต่วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

**************************************************** 
111. การพ้นจากตําแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิในข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก.  ตาย  
ข.  คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
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ค.  ลาออก  
ง.  นายกรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความบกพร่อง 

**************************************************** 
112. ใครเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

ก.  คณะรัฐมนตรี  
ข.  รัฐสภา 
ค.  นายกรัฐมนตรี  
ง.  พระมหากษัตริย์ 

**************************************************** 
113. ข้อใดไม่ใช่ความรู้ความเช่ียวชาญของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

ก.  ความม่ันคงของประเทศ  
ข.  เศรษฐกิจและการคลังของประเทศ 
ค.  การบริหารประเทศ  
ง.  การบังคับใช้กฎหมาย 

*************************************************** 
114. ให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการส่งคําอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารภายในก่ีวัน นับแต่ท่ีได้รับคําอุทธรณ์ 

ก.  7 วัน  
ข.  12 วัน 
ค.  15 วัน  
ง.  30 วัน 

*************************************************** 
115. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการ (ตามมาตรา 32) ไม่มาให้ถ้อยคํา ส่งวัตถุเอกสาร หรือ
พยานหลักฐาน ต้องระวางโทษตามข้อใด 

ก.  จําคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ข.  จําคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ค.  จําคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ง.  จําคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 15,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

*************************************************** 
116. ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจํากัดหรือเงือนไขท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกําหนด (ตามมาตรา 20) ต้องระวาง
โทษตามข้อใด 

ก. จําคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ข. จําคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ค. จําคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ง.  จําคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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*************************************************** 
117. ค่าธรรมเนียมในการทําขอทําสําเนาจากหน่วยงานของรัฐข้อใดไม่ถูกต้อง (ออกตามประกาศ) 

ก.  เอ 4 หน้าละไม่เกิน 1 บาท  
ข.  บี 4 หน้าละไม่เกิน 2 บาท 
ค.  กระดาษพิมพ์เขียวเอ 2 หน้าละไม่เกิน 8 บาท  
ง.  กระดาษพิมพ์เขียวเอ 1 หน้าละไม่เกิน 20 บาท 

*************************************************** 
118. กฎหมายใดถ้าไม่ขัดหรือแย้งกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้บังคับใช้ต่อไป 

ก. ระเบียบว่าด้วยการักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 
ข. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
ค. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ง. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 

*************************************************** 
119. พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีก่ีหมวด 

ก. 5 หมวด และบทเฉพาะกาล 
ข. 6 หมวด และบทเฉพาะกาล 
ค. 7 หมวด และบทเฉพาะกาล 
ง. 8 หมวด และบทเฉพาะกาล 

*************************************************** 
120. พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีก่ีมาตรา 

ก. 40 มาตรา 
ข. 41 มาตรา 
ค. 43 มาตรา 
ง. 45 มาตรา 

*************************************************** 
แนวข้อสอบชุดน้ีอาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย 

ขอเป็นส่วนหน่ึงในการแบ่งปัน (แจกฟรี) 
ติดตามแนวข้อสอบ พ.ร.บ.อ่ืนๆท่ีเก่ียวกับสอบท้องถ่ิน ได้ท่ีเว็บไซต์ผมเอง หรือเว็บไซต์ชุมชนคนท้องถ่ิน 

ตอนน้ีกําลังรวบรวมแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ต่างๆ 
ขอให้โชคดีในการสอบทุกคน 

 
จากเว็บไซต์ 

http://valrom2012.fix.gs 

http://pun.fix.gs    
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เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
 (ชุดที ่1) โดยประพันธ์ เวารัมย ์ดังนี้ครับ 

ข้อ 1 ง.  ข้อ 31 ก.  ข้อ 61 ง.  ข้อ 91 ก. 
 ข้อ 2 ง.  ข้อ 32 ก.  ข้อ 62 ค.  ข้อ 92 ก. 
ข้อ 3 ง.  ข้อ 33 ข.  ข้อ 63 ง.  ข้อ 93 ก. 
ข้อ 4 ง.  ข้อ 34  ง.  ข้อ 64  ค.  ข้อ 94  ข. 
ข้อ 5 ง.  ข้อ 35 ง.  ข้อ 65 ง.  ข้อ 95 ค. 
ข้อ 6 ก.  ข้อ 36 ค.  ข้อ 66 ง.  ข้อ 96 ง. 
ข้อ 7 ก.  ข้อ 37 ข.  ข้อ 67 ง.  ข้อ 97 ค. 
ข้อ 8 ก.  ข้อ 38  ข.  ข้อ 68  ง.  ข้อ 98  ข. 
ข้อ 9 ข.  ข้อ 39 ง.  ข้อ 69 ข.  ข้อ 99 ข. 
ข้อ 10 ข.  ข้อ 40 ง.  ข้อ 70 ง.  ข้อ 100 ข. 
ข้อ 11 ข.  ข้อ 41 ก.  ข้อ 71 ง.  ข้อ 101 ข. 
ข้อ 12 ข.  ข้อ 42 ข.  ข้อ 72 ค.  ข้อ 102 ก. 
ข้อ 13 ข.  ข้อ 43 ข.  ข้อ 73 ก.  ข้อ 103 ก. 
ข้อ 14 ข.  ข้อ 44 ค.  ข้อ 74 ก.  ข้อ 104 ค. 
ข้อ 15 ง.  ข้อ 45 ก.  ข้อ 75 ก.  ข้อ 105 ง. 
ข้อ 16 ง.  ข้อ 46 ข.  ข้อ 76 ก.  ข้อ 106 ก. 
ข้อ 17 ง.  ข้อ 47 ง.  ข้อ 77 ข.  ข้อ 107 ข. 
ข้อ 18 ง.  ข้อ 48 ค.  ข้อ 78 ค.  ข้อ 108 ข. 
ข้อ 19 ง.  ข้อ 49 ก.  ข้อ 79 ก.  ข้อ 109 ข. 
ข้อ 20 ง.  ข้อ 50 ข.  ข้อ 80 ก.  ข้อ 110 ข. 
ข้อ 21 ก.  ข้อ 51 ค.  ข้อ 81 ง.  ข้อ 111 ง. 
ข้อ 22 ก.  ข้อ 52 ค.  ข้อ 82 ค.  ข้อ 112 ก. 
ข้อ 23 ง.  ข้อ 53 ง.  ข้อ 83 ง.  ข้อ 113 ก. 
ข้อ 24 ง.  ข้อ 54 ง.  ข้อ 84 ง.  ข้อ 114 ก. 
ข้อ 25 ง.  ข้อ 55 ก.  ข้อ 85 ง.  ข้อ 115 ก. 
ข้อ 26 ง.  ข้อ 56 ค.  ข้อ 86 ก.  ข้อ 116 ข. 
ข้อ 27 ข.  ข้อ 57 ค.  ข้อ 87 ข.  ข้อ 117 ง. 
ข้อ 28 ง.  ข้อ 58 ข.  ข้อ 88 ค.  ข้อ 118 ก. 
ข้อ 29 ง.  ข้อ 59 ข.  ข้อ 89 ก.  ข้อ 119 ค. 
ข้อ 30 ก.  ข้อ 60 ง.  ข้อ 90 ง.  ข้อ 120 ค. 

 
ด้านล่าง เป็นคําเฉลย และอ้างอิงระเบียบกฎหมายลองไปอ่านดูครับ 
เผ่ือใช้ประโยชน์ได้ครับ (เด๋ียวมาลงเพ่ิมให้ กําลังรวบรวม) 


