
 

แบบทดสอบความรับรู ความเขาใจในการปฏิบตัิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจาหนาท่ีหนวยงานรัฐ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ   สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

๑ 

คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  x  ทับขอท่ีทานเห็นวาถูกตองท่ีสุด 

(ขอสอบมีจํานวน ๓๐ ขอ  ใหใชเวลาในการทําขอสอบ ๓๐ นาที) 

๑. แนวคิดท่ีวา “รัฐรูอะไร ประชาชนรูอยางนั้น”  ของ พรบ. ขอมูลขาวสารฯ  หมายถึงขอใด 
 ก. ขอมูลขาวสารของราชการตองเปนท่ีเปดเผยท่ัวไป 
 ข. ประชาชนมีสิทธิในการขอดูขาวสารของราชการทุกอยาง 

ค. การรับรองสิทธิของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครองของรัฐ  
 ง. การบริการขอมูลขาวสารของรัฐตองเปนในลักษณะโปรงใส 

๒. ขอใดเปนผลกระทบของ พรบ. ขอมูลขาวสารฯ 
 ก. ประชาชนไดรับการคุมครองสิทธิในการขอตรวจสอบขอมูลขาวสารของราชการบางอยาง 
 ข. เปนการสงเสริมคานิยมของความซ่ือสัตยและความเสมอภาคใหเกิดขึ้นในสังคม 
 ค. หนวยงานภาครัฐตองดําเนินการตามกฎระเบียบท่ีมีอยู 
 ง. หนวยงานของรัฐตองมีการจัดระบบขอมูลขาวสารใหมีประสิทธิภาพ 

๓. ขอใดเปนการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตาม พรบ. ขอมูลขาวสารฯ 
 ก. สงเสริมใหประชาชนและขาราชการมีความรูความเขาใจใน พรบ. ขอมูลขาวสารฯ 
 ข. หนวยงานภาครัฐตองมีความพรอม ประชาชนตองมีความต่ืนตัว 
 ค. หนวยงานของรัฐตองมีการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติตาม พรบ. ขอมูลขาวสารฯ ท่ีชัดเจน 

ง. ประชาชน หนวยงานของรัฐ และสื่อมวลชนตองตระหนักถึงความสําคัญ และมีความรูความเขาใจใน  
พรบ. ขอมูลขาวสารฯ 

 

๔. ขอมูลขาวสารของราชการใดตอไปนี้ท่ีสามารถเปดเผยไดเปนการท่ัวไป  
 ก. ขอมูลขาวสารของทุกสถาบันในสังคม 
 ข. ขอมูลขาวสารที่กระทบกระเทือนถึงความม่ันคงของหนวยงานราชการ 
 ค. ขอมูลขาวสารทุกอยางท่ีอยูในความครอบครองของหนวยราชการ 

ง. ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับโครงสราง การจัดองคกรของหนวยงานรัฐ  
๕. เม่ือประชาชนมาขอขอมูลขาวสาร ขาราชการควรดําเนินการอยางไรเปนลําดับแรก จึงจะถือไดวา 
 ปฏิบัติตาม พรบ. ขอมูลขาวสารฯ  
 ก. จัดหาขอมูลขาวสารใหตามท่ีรองขอในเวลาอันสมควร 

ข. พิจาณาวาขอขอมูลเก่ียวกับเร่ืองใด  
ค. พิจารณาขอมูลขาวสารนั้นอยูในความครอบครองของหนวยงานรัฐหรือไม  

 ง. พิจารณาวาขอมูลขาวสารที่ขอมีผลกระทบถึงใครบาง 
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๒ 

๖. ขอใดเปนข้ันตอนการเตรียมการท่ีดี เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน 
 ก. เตรียมความพรอมดานบุคลากรและสถานท่ี 
 ข. เตรียมความพรอมดานบุคลากรและแนวทางการคนหา 

ค. ปรับปรุงระบบจัดเก็บขอมูลขาวสารใหสามารถคนหาไดสะดวก  
 ง. จําแนกประเภทเอกสารประวัติศาสตรและเอกสารสวนบุคคลใหชัดเจน 
๗. ประชาชนจะอุทธรณหนวยงานของรัฐไดในกรณีใด 
 ก. เม่ือหนวยงานของรัฐไมเปดเผยขอมูลตามท่ีขอ 
 ข. เม่ือหนวยงานไมรับฟงคําคัดคาน 
 ค. เม่ือหนวยงานของรัฐจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับตนไวไมถูกตองตามจริง 
 ง. ขอ ก. ขอ ข. และ ขอ ค. 

๘. บุคคลใดบางท่ียังไมสามารถใชสิทธิตามกฎหมายในการขอขอมูลขาวสารของราชการ 
 ก. ขาราชการ 
 ข. บุคคลท่ีมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 
 ค. ผูท่ีไมมีสัญชาติไทยแตมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 
 ง. คนตางดาว 

๙. ขาราชการมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจหรือใชดุลพินิจเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการหลักสําคัญท่ี 
ขาราชการควรนํามาใชในการใชดุลพินิจ คือ 

 ก. ใหมีการพิจารณาอยางรอบคอบตามกรอบของกฎหมาย 
 ข. ใหมีการพิจารณาดวยความเสมอภาค 
 ค. ใหพิจารณาถึงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
 ง. ถูกทุกขอ 

๑๐. หากขอมูลใดกระทบประโยชนไดเสียของบุคคลอ่ืน ข้ันตอนสําคัญกอนใชดุลพินิจเปดเผยขอมูลขาวสาร คือ 
 ก. พิจารณาวาขอมูลท่ีขอนั้นเปดเผยไดหรือไม 
 ข. พิจารณาวาขอมูลท่ีขอนั้นอยูในความครอบครองของหนวยงานหรือไม 
 ค. เปดโอกาสใหคูกรณีท่ีอาจจะมีสวนไดเสีย ไดทราบขอเท็จจริงและมีขอโตแยง 
 ง. ใหเจาของขอมูล ลงนามยินยอมไวลวงหนา 

๑๑. การใชดุลพินิจใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ ขอใดไมถูกตอง 
ก. เปดเผยบางสวน หรือมีเงื่อนไขในการเปดเผย  
ข. เปดเผยท้ังหมด หรือเปดเผยบางสวน หรือไมเปดเผย  
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๓ 

 ค. หามนําไปเปดเผยกับบุคลอ่ืน 
 ง. หามนําไปใชประโยชนทางการคา 

๑๒. ประชาชนจะใชสิทธิรองเรียนไดในกรณีใด 
 ก. เม่ือเจาหนาท่ีหนวยงานของรัฐปฏิบัติหนาท่ีลาชา 
 ข. เม่ือเจาหนาท่ีหนวยงานของรัฐไมอํานวยความสะดวกโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
 ค. เม่ือหนวยงานของรัฐไมจัดหาขอมูลขาวสารใหตามท่ีขอ 

ง. ขอ ก. ขอ ข. และ ขอ ค.  
๑๓. คําวา “ขอมูลขาวสาร”  หมายความถึงขอใด 
 ก. ทุกส่ิงทุกอยางท่ีส่ือความหมายใหรูเร่ืองราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือส่ิงใด ๆ ซ่ึงอาจจะเปนอะไรก็ได 
  ท้ังส้ิน ไมวาจะเปนวัตถุ ส่ิงของ กระดาษ ขอความ รูปภาพ ฯลฯ 
 ข. เปนการส่ือความหมายโดยสภาพของส่ิงนั้นเอง เชน พิมพขอความไวในแผนกระดาษหรือบันทึกไว 
  ในแผนบันทึกขอมูล 
 ค. เปนการส่ือความหมายโดยท่ีไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี

ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียงลงในแถบวีดีทัศนหรือแถบบันทึกเสียง การบันทึก 
โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร การส่ือความหมาย 

ง. ขอ ก. ขอ ข. และ ขอ ค.  
๑๔. คําวา “ขอมูลขาวสารของราชการ”  หมายความถึงขอใด 
 ก. หมายถึงขอมูลขาวสารตามคําจํากัดความท่ีบัญญัติไวใน พรบ. ขอมูลขาวสารฯ  
 ข. หมายถึงขอมูลขาวสารที่จะตองอยูในความครอบครองหรือในความควบคุมดูแลของหนวยงานของรฐั 
 ค. หมายถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือเอกชนท่ีอยูในความครอบครองหรือ 
  ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐก็ได 

ง. ขอ ก. ขอ ข. และ ขอ ค.  
๑๕.  คําวา “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล”  ตรงกับความในขอใด 
 ก. เปนขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของบุคคลท้ังผูท่ียังมีชีวิตอยู และผูท่ีถึงแกกรรมแลว 
 ข. เปนขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของบุคคล และรวมถึงนิติบุคคลดวย 

ค. ขอมูลท่ีเก่ียวกับส่ิงเฉพาะตัวของบุคคล และส่ิงท่ีทําใหรูวาบุคคลนั้นเปนใคร  
ง. ขอ ก และ ขอ ค.  

๑๖. บุคคลใดมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร 
 ก. ประชาชนท่ัวไป ท่ีมีสวนไดเสียเกี่ยวของ 

ข. ประชาชนท่ัวไปไมวาจะมีสวนไดเสียเก่ียวของหรือไมก็ตาม  
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 ค. คนตางดาว 
 ง. ไมมีขอใดถูก 

๑๗. หากขอมูลขาวสารที่ขอไมไดอยูในความครอบครองของหนวยงานทาน ส่ิงท่ีทานควรใหบริการแกประชาชน คือ 
 ก. แนะนําใหไปยื่นคําขอตอหนวยงานท่ีครอบครองขอมูล 
 ข. ติดตอประสานงานยื่นคําขอขอมูลเพื่ออํานวยความสะดวกให 
 ค. แนะนําใหไปปรึกษาเจาหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 ง. ตอบปฏิเสธวาหนวยงานของทานไมมีขอมูลนี้ 

๑๘. ขอใดใชดุลพินิจเหมาะสม 
 ก. เร่ืองท่ีคลายคลึงกัน เม่ือใชดุลพินิจแลวผลออกมาอาจเหมือนกัน 
 ข. เร่ืองท่ีคลายคลึงกัน แตมีขอเท็จจริงบางสวนแตกตางกัน ดุลพินิจก็อาจแตกตางกันออกไป 
 ค. หากตองเลือกระหวางประโยชนสาธารณะกับประโยชนของเอกชน โดยท่ัวไปก็ตองเลือกประโยชน 
  ตอสาธารณะกอน 
 ง. ถูกทุกขอ 

๑๙. การเปดเผยขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐในขอใด ไมถูกตอง 
ก. สงขอมูลขาวสารเฉพาะท่ีเปนภารกิจหลักสําคัญ ๆ ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา   

 ข. สงขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  
 ค. จัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ตามมาตรา ๙ 
 ง. จัดหาขอมูลขาวสารใหแกผูขอภายในเวลาอันสมควร เวนแตเปนการจํานวนมากหรือบอยคร้ังโดยไม 

มีเหตุผลอันสมควร 
๒๐. ขอมูลขาวสารใดท่ีตองหามมิใหราชการเปดเผยโดยเด็ดขาด 
 ก. ขอมูลขาวสารของราชการท่ีการเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความม่ันคงของประเทศ 
 ข. ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
 ค. ขอมูลขาวสารของราชการท่ีทําใหการบังคับใชกฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ 

ง. ขอมูลขาวสารของราชการท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย  
๒๑.  ขอใดเปนวิธีการเปดเผยขอมูลขาวสารตามท่ีกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการกําหนดไว  

ก. การนําขอมูลไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 ข. การประกาศเผยแพรขอมูลขาวสารทางเว็บไซต ของหนวยงานของรัฐ 
 ค. การปดประกาศเกี่ยวกับการประกวดราคาหรือสอบราคาของหนวยงานของรัฐ 
 ง. การจัดพิมพเปนแผนพับ หรือเอกสารเผยแพรตามท่ีหนวยงานตองการประชาสัมพันธ 
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๒๒. ในกรณีท่ีมีผูยื่นคําขอขอมูลขาวสารของราชการท่ีอยูในความครอบครองดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอ่ืน  
 เจาหนาท่ีของรัฐจะตองปฏิบัติตามขอใด 
 ก. โทรศัพทขอขอมูลจากหนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลและขอใหสงขอมูลให 
 ข. มีหนังสือขอขอมูลนั้นไปยังหนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลเพื่อเปนการใหบริการแกผูขอ 
 ค. แจงกับผูขอวาไมมีขอมูลขาวสารตามท่ีผูขอตองการ 
 ง. แนะนําใหไปยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลโดยไมชักชา 

๒๓. หากประชาชนมาขอขอมูลจากหนวยงานของทาน ทานจะตองพิจารณาดําเนินการตามขอใด 
 ก. สอบถามความตองการและจํานวนขอมูลท่ีตองการ 
 ข. ใหบริการดวยความรวดเร็ว 
 ค. ใหเขียนคําขอขอมูลขาวสาร 
 ง. ขอ ก. ขอ ข. และ ขอ ค. 

๒๔. การใหผูขอขอมูลระบุเหตุผลในการขอขอมูลมีประโยชนอยางไร 
 ก. เพื่อใหมีขอความครบถวนตามแบบฟอรมการขอขอมูลขาวสารของราชการ 
 ข. เพื่อใหเจาหนาท่ีนําไปใชประกอบการใชดุลพินิจวาจะใหขอมูลแกผูขอหรือไม โดยเฉพาะในกรณีท่ี 
  ขอมูลนั้นเปนขอมูลตามมาตรา ๑๕ 
 ค. เพื่อใหทราบถึงความตองการที่แทจริงของผูขอ 

ง. เพื่อเจาหนาท่ีจะไดเขาใจและเห็นใจ  
๒๕. การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีอยูในความดูแลของหนวยงานของรัฐตามขอใด ท่ีหนวยงานไม 
 สามารถเปดเผยโดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลได 
 ก. การเปดเผยขอมูลใหแกเอกชนเพื่อใชในการศึกษาวิจัย โดยระบุชื่อ หรือสวนท่ีทําใหรูวาเปนขอมูล 
  ขาวสารเก่ียวกับบุคคลใด 
 ข. เปนการใชขอมูลตามปกติตามวัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลนั้น  
 ค. การเปดเผยตอเจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน 

สอบสวน หรือการฟองคดี ไมวาจะเปนคดีประเภทใดก็ตาม 
ง. ตอเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานตน เพื่อนําไปใชตามอํานาจหนาท่ี   

๒๖. พรบ. ขอมูลขาวสารฯ สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และประชาชนเขามาตรวจสอบความ 
 ถูกตองมากยิ่งข้ึน หมายถึงขอใด 
 ก. พรบ. ขอมูลขาวสารฯ กําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยมีขอยกเวนอัน 
  ไมตองเปดเผยท่ีแจงชัด  
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 ข. พรบ. ขอมูลขาวสารฯ มีบทบัญญัติท่ีคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนท่ีเกี่ยวของกับขอมูลขาวสาร 
  ของราชการไปพรอมกัน 
 ค. พรบ. ขอมูลขาวสารฯ  กําหนดใหประชาชนใชสิทธิรับรูขอมูลขาวสารไดทุกเร่ือง ไมวาจะนําไปใช 

ในเร่ืองใดหรือวัตถุประสงคใด 
ง. ขอ ก. และ ขอ ข.  

๒๗. พรบ. ขอมูลขาวสารฯ  มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของขอมูลขาวสารของราชการอยูดวย 
 ในปจจุบัน ไดมีการกําหนดวิธีการคุมครองขอมูลขาวสารไวตามระเบียบใด 
 ก. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ และระเบียบวาดวยการรักษาความลับ
  ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔  

ข. ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔   
 ค. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติเกี่ยวกับการส่ือสาร พ.ศ. ๒๕๒๕  
 ง. ขอ ก. และ ขอ ค. 
๒๘. หนาท่ีของหนวยงานของรัฐในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการตาม พรบ. ขอมูลขาวสารฯ ไดแกขอใด 
 ก. นําขอมูลขาวสารของราชการตามท่ีกําหนดไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. นําขอมูลขาวสารของราชการตามท่ีกฎหมายกําหนดไปรวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูได 
 ค. จัดหาขอมูลขาวสารของราชการใหกับประชาชนท่ีมาขอเปนการเฉพาะราย 
 ง. ขอ ก. ขอ ข. และ ขอ ค. 
๒๙. ถาประชาชนมาขอรับบริการขอมูลขาวสารจากหนวยงานของทาน ทานอาจจะไมใหบริการก็ไดในกรณีใด 
 ก. เปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดทําข้ึนใหม ไมอยูในสภาพพรอมท่ีจะให 
 ข. เปนการแสวงหาผลประโยชนทางการคา 
 ค. เปนการขอจํานวนมากหรือบอยคร้ังโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

ง. ขอ ก. ขอ ข. และ ขอ ค.  

๓๐. ขอมูลขาวสารที่มีลักษณะตามขอใดหนวยงานของรัฐอาจใชดุลพินิจมิใหเปดเผยก็ได 
 ก. เปนขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ  

ข. เปนขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเปนประโยชนตอสาธารณะหรือสังคมโดยสวนรวม  
 ค. เปนขอมูลขาวสารที่จะกระทบตอสวนไดเสียของบุคคลท่ีสาม 

ง. ขอ ก. และ ขอ ค.  
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