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เฉลยแบบทดสอบ วิชากฎหมาย  
หลักสูตรเตรียมสอบคัดเลือก ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา-รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ข้อ 1. 1. การศึกษา       
ข้อ 2. 2. มาตรฐานการศึกษา 
ข้อ 3. 1. ความมุ่งหมายการศึกษา    
ข้อ 4. 4. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 
ข้อ 5. 1. มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
ข้อ 6. 1. มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึง 
            และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ย 
ข้อ 7. 1. การศึกษาภาคบังคับ     
ข้อ 8. 4. การศึกษาตลอดชีวิต 
ข้อ 9. 3. การศึกษาตามอัธยาศัย     
ข้อ 10. 4. ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ 
ข้อ 11. 4. การศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
ข้อ 12 4. พ.ศ.2552 
ข้อ 13. 4. การจัดการศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา ทุกสถานที่ 
ข้อ 14. 4. ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 15. 3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ข้อ 16. 3. คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ข้อ 17. 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
ข้อ 18. 1. ระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้นเป็นส าคัญ  
ข้อ 19. 4. คณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้อ 20. 3. ก ากับและส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  
ข้อ 21. 4. ผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ข้อ 22. 3. ระบบการประกันคุณภาพภายใน และ ระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
ข้อ 23. 4. ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 24. 4. ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 25. 4. ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 26. 1. ในโอกาสแรกท่ีท าได้    
ข้อ 27. 1. กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ข้อ 28. 4.  ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 29. 1. สภาการศึกษา      
ข้อ 30. 1. ส านักงานรัฐมนตรี     
ข้อ 31. 4. เลขาธิการสภาการศึกษามีฐานะเป็นอธิบดี 
ข้อ 32. 1. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ข้อ 33. 1. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของสภาการศึกษา 
ข้อ 34. 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ข้อ 35. 3. ให้เป็นตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด  
ข้อ 36. 4. ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 37. 4. ประธานกรรมการหรือกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาเกินกว่า 2 สถานศึกษาในเวลาเดียวกัน 
ข้อ 38 3. ความเป็นอิสระ และการบริหารงานที่คล่องตัวในการจัดการศึกษา 
ข้อ 39. 2. กฎกระทรวง 
ข้อ 40. 3. ระเบียบที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
ข้อ 41. 1. ระเบียบที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด  
ข้อ 42 1. ให้ท าเป็นหนังสือ     
ข้อ 43. 2. ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่ง 
              รักษาราชการแทน 
ข้อ 44. 2. ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่ง 
              รักษาราชการแทน 
ข้อ 45. 3. มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ข้อ 46. 4. ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 47. 2. การเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 
ข้อ 48. 1. จ านวน 30 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ  
ข้อ 49. 2. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อ 50. 1. ข้าราชการครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
              จ านวน 2 คน  
ข้อ 51. 3. จ านวนคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา 12  คน 
ข้อ 52. 2. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน 
ข้อ 53. 1. ผู้แทน ก.ค.ศ. และผู้แทนคุรุสภา  
ข้อ 54. 3. อนุมัติความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
              และข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา  
ข้อ 55. 2. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ข้อ 56. 4. ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 57. 1. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    
ข้อ 58. 1. หลักแห่งความรู้ ความสามารถ     
ข้อ 59. 2. มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
ข้อ 60.  2. วัณโรคในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ข้อ 61. 3. เงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน 
ข้อ 62. 4. ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 63. 3. ครูเชี่ยวชาญ      
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ข้อ 64. 4. ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
ข้อ 65. 1. อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา    
ข้อ 66. 2. ให้ผู้นั้นมีสิทธิหน้าที่และได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่นเดียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อ 67. 3. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ      
ข้อ 68. 1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. 
             เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
ข้อ 69. 2. ผู้อ านวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ข้อ 70. 2. ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปีก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูตาม 
              หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
ข้อ 71. 3. สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการภายใน  5 วันท าการ นับแต่วันได้รับรายงาน แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว 
ข้อ 72. 4. ภายใน 180 วันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร 
ข้อ 73. 4. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยอนุมัติอ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  
ข้อ 74. 1. ข้อห้ามและข้อปฏิบัติ     
ข้อ 75. 2. ภายใน 7 วัน               
ข้อ 76. 3. เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง   
ข้อ 77. 3. เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง    
ข้อ 78. 3. เล่นการพนัน     
ข้อ 79. 3. ปลดออก ให้ออก       
ข้อ 80. 2. ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ข้อ 81. 3. ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53    
ข้อ 82. 4.  ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 83. 4. ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ข้อ 84. 2. ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  
ข้อ 85 2. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้รับหนังสือแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาต  
ข้อ 86. 2. ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง  
ข้อ 87. 3. ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 
ข้อ 88. 4. ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 89. 3. ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือร้องทุกข์  
ข้อ 90. 4. เป็นนิติบุคคล ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อ 91. 4. ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 92. 2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน รัฐมนตรีแต่งตั้ง 
ข้อ 93. 1. ด้านบริหารการศึกษา      
ข้อ 94. 2. เลขาธิการคุรุสภา  
ข้อ 95. 1. บริหารและด าเนินการตามวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของคุรุสภาซึ่งก าหนดไว้   
ข้อ 96 1. ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุรุสภา 
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ข้อ 97 3. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    
ข้อ 98. 2. เลขาธิการคุรุสภา  
ข้อ 99. 2. ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ข้อ 100. 3. คณะกรรมการคุรุสภา     
ข้อ 101. 1. วิชาชีพผู้สอน        
ข้อ 102. 4. ผู้บริหารการศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ข้อ 103. 4. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
ข้อ 104. 4. ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 105. 3. อุทธรณ์ค าสั่งต่อคณะกรรมการคุรุสภา ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
ข้อ 106. 2. มาตรฐานต าแหน่ง 
ข้อ 107. 3. จรรยาบรรณต่อผู้ให้บริการ    
ข้อ 108. 1. มีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาตนั้น โดยท าเรื่องยื่นต่อคุรุสภา 
ข้อ 109. 4. ผู้บังคับบัญชา 
ข้อ 110. 1. เมื่อพ้น 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้กล่าวโทษรู้เรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณของ 
              วิชาชีพ และรู้ตัวผู้ประพฤติผิด 
ข้อ 111  1. ยุติเรื่อง      
ข้อ 112. 4. ตามท่ีเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5 ปี 
ข้อ 113 4. ตลอดไป 
ข้อ 114. 4. จนกว่าจะพ้น 5 ปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอน 
ข้อ 115. 2. สมาชิกสามัญ สมาชิกกิตติมศักดิ์ 
ข้อ 116. 4. ข้อ 1 และ 2 และ 3 
 ข้อ 117. 3. คณะกรรมการ สกสค.    
ข้อ 118. 1. ประธานคณะกรรมการ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อ 119. 1. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อ 120. 4. เป็นนิติบุคคล ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ  
ข้อ 1213. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ข้อ 122. 4. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ข้อ 123. 4. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ข้อ 124. 4. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ข้อ 125. 4. ข้อ 1 และ 2 และ 3  
ข้อ 126. 3. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล    
ข้อ 127 4. ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 128. 2. การเรียนร่วม 
ข้อ 129. 4.  ในลักษณะดูแลพิเศษ 
ข้อ 130 2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
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ข้อ 131 3. ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ    
ข้อ 132. 3. ให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย 
ข้อ 133. 2. รองประธานกรรมการ จ านวน 3 คน 
ข้อ 134. 2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ข้อ 135. 4. ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ข้อ 136  4. ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 137. 2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ข้อ 138. 2. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ 
ข้อ 139. 1. ประธานกรรมการ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ข้อ 140. 4. ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
ข้อ 141. 4. ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 142. 4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    
ข้อ 143. 3. บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส 
ข้อ 144. 4. เด็กท่ีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต เด็กที่ไม่ปรากฏบิดามารดาหรือไม่สามารถสืบหาบิดามารดาได้  
ข้อ 145. 1. เด็กซ่ึงก าลังรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งประเภทสามัญศึกษาและ 
              อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรอืเอกชน 
ข้อ 146. 2. สถานแรกรับ 
ข้อ 147. 2. สถานสงเคราะห์ 
ข้อ 148. 4. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ  
ข้อ 149. 4. สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู 
ข้อ 150. 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
ข้อ 151. 1. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
ข้อ 152. 4. รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย  
ข้อ 153. 2. มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 
ข้อ 154. 3. ติดต่อกัน 3 ครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร   
ข้อ 155. 4. ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 156. 1. ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ   
ข้อ 157. 1. ให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนตามสมควร 
             แก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถ่ิน  
ข้อ 158. 1. จะต้องให้การช่วยเหลือเบื้องต้น   
ข้อ 159. 4. ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 160. 3. นานเกินกว่า 12 ชั่วโมงไม่ได้      
ข้อ 161. 4. เด็กท่ีถูกทารุณกรรม 
ข้อ 162. 4. เด็กเร่ร่อน หรือ เด็กก าพร้า 
ข้อ 163. 1. ไม่เกิน 7 วัน     
ข้อ 164. 3. ครั้งละไม่เกิน 30 วัน    
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ข้อ 165. 3. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข้อ 166. 4. คราวละไม่เกิน 2 ปี  
ข้อ 167. 3. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ข้อ 168. 4. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข้อ 169. 3. ผู้ปกครองสวัสดิภาพ      
ข้อ 170. 3. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข้อ 171. 4. ข้อ 1 และ 2 และ3 
 ข้อ 172. 1. ให้น าตัวไปมอบแก่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษานั้น เพ่ือด าเนินการ 
              สอบถามและอบรมสัง่สอนหรอืลงโทษตามระเบียบและแจ้งให้ผู้ปกครองวา่กล่าวตักเตือนหรอืสัง่สอน 
              เด็กอีกชั้นหนึ่ง 
ข้อ 173. 1. ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ข้อ 174. 2. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ข้อ 175. 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปีอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้  
             แตต่อ้งไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 
ข้อ 176. 4. ภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
ข้อ 177. 4. ภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
ข้อ 178. 1. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
ข้อ 179 1. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
ข้อ 180. 2. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ  
ข้อ 181. 2. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ  
ข้อ 182. 2. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ  
ข้อ 183. 2. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ  
ข้อ 184. 2. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ  
ข้อ 185. 2. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ  
ข้อ 186. 2. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ  
ข้อ 187. 2. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ  
ข้อ 188. 1. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
ข้อ 189. 1. นายกรัฐมนตรี      
ข้อ 190. 2. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
ข้อ 191. 4. ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 192. 4. ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 193. 1. ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ข้อ 194. 2. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องเรียน 
ข้อ 195. 4. ต้องไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องเรียน 
ข้อ 196. 1. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
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ข้อ 197. 2. ต้องไม่น้อยกว่า 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
ข้อ 198. 3. อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 
ข้อ 199. 4. ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 200. 3. อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 30 วันนับแต่วันได้ รับแจ้งค าสั่งไม่ 
              ยนิยอมแก้ไขเปลีย่นแปลงหรอืลบข้อมูลข่าวสาร 
ข้อ 201. 1. เมื่อครบ 75 ปี       
ข้อ 202. 4. เมื่อครบ 20 ปี 
ข้อ 203. 4. ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 204. 4. ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 205. 3. คราวละ 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ผู้ที่พ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ 
ข้อ 206. 2. ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ข้อ 207. 3. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ          
ข้อ 208. 1. คณะรัฐมนตรี      
ข้อ 209. 1. จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน     
ข้อ 210. 2. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ  
ข้อ 211. 4. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ข้อ 212. 4. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ข้อ 213. 4. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ข้อ 214. 4. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ข้อ 215. 4. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ข้อ 216.  1. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง     
ข้อ 217. 3. การออกกฎ      
ข้อ 218. 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 219.  4. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นกรรมการและเลขานุการ  
ข้อ 220.  3. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อ 221.  3. คราวละ 3 ปี       
ข้อ 222.  2. เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในเรื่องนั้น 
ข้อ 223.  4. เป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียง 3 ชั้น 
ข้อ 224. 4.  ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 225. 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 226  3. ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีค าสั่งดังกล่าว   
ข้อ 227. 4. ชื่อและต าแหน่งของผู้รับค าสั่ง 
ข้อ 228  1. ตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป 
ข้อ 229. 2. ต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 
ข้อ 230.  4.  ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 231.  4. ภายใน 90 วัน  
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ข้อ 232. 2. ภายใน 180 วันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น 
ข้อ 233. 1. ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน   
ข้อ 234. 2. เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาด 
              เพ่ือช าระเงินให้ครบถ้วน  
ข้อ 235. 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 236. 4. การแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
ข้อ 237. 2. เมื่อครบก าหนด 7 วันนับแต่วันส่ง 
ข้อ 238. 1. มีผู้รับเกิน 50 คน    
ข้อ 239. 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 240. 2. เมื่อล่วงพ้นระยะเวลา 15 วันนับแต่วันที่ได้แจ้ง 
ข้อ 241. 4. ตามวัน เวลาที่ปรากฎในหลักฐานของผู้จัดบริการโทรคมนาคม 
 ข้อ 242.1. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ หรือจากหน่วยงานของรัฐ 
ข้อ 243. 4. เป็นการหาผลประโยชน์ส่วนตัว 
ข้อ 244. 1. ผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง แต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้และเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในการนั้น 
             เป็นการเฉพาะตวั 
ข้อ 245. 1. ก าหนดอายุความ 1 ปี      
ข้อ 246. 2. ก าหนดอายุความ 2 ปี 
ข้อ 247. 1. ก าหนดอายุความ 1 ปี     
ข้อ 248. 4. ภายใน 180 วัน 
ข้อ 249. 4. หัวหน้าส่วนราชการถูกลงโทษทางวินัย 
ข้อ 250. 4. จ านวนวงเงิน และอายุราชการที่เหลืออยู่  
ข้อ 251. 1. นายกรัฐมนตรี    
ข้อ 252 1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน    
ข้อ 253. 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 254. 3. ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่ได้รับการบริการจากรัฐ    
ข้อ 255. 1. จัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า  
ข้อ 256. 3. เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 
ข้อ 257. 1. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ     
ข้อ 258  4. กระทรวงการคลัง 
ข้อ 259. 2. ภายใน 90 วัน 
ข้อ 260. 2. ให้จัดท าเป็นแผน 4 ปี 
ข้อ 261. 3. แผนนิติบัญญัติ     
ข้อ 261. 1. ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ข้อ 262. 1. ก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ 
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ข้อ 263. 1. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ส านักงบประมาณ 
ข้อ 264. 2. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
ข้อ 265. 4. ไม่สามารถด าเนินการตามการสั่งการได้ 
ข้อ 2661. ความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
ข้อ 267. 2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ข้อ 268. 4. ปลัดกระทรวง 
ข้อ 269. 2. ความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
ข้อ 270. 3. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา       
ข้อ 271. 2. ภายใน 15 วัน 
ข้อ 272. 2. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ข้อ 273. 4. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ 
ข้อ 274  4. ผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงาน 
ข้อ 275. 4.  ข้อ 1 และ 2 

 
  
  

 


