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ค าน า 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ 
ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐ อีกทั้งยัง
คุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
กระบวนการท างานของระบบราชการให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิมากยิ่งขึ้น  โดยให้ยึดหลักว่า 
“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” 
 
  เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ท าให้การใช้อ านาจของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส่ เทศบาลเมืองบัวใหญ่  จึง
ได้จัดท า “คู่มือการขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540”  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ 
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1 
บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความส าคัญของคู่มือ 
 1.1 จากการที่มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 8 ประเภท ไว้ให้ประชาชนเข้าต รวจดูได้ ต่อมา
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 ซึ่ง
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการ 
     ข้อ 1 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษา
ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 9 ได้สะดวกตามสมควร 
     ข้อ 2 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าดัชนีที่มีรายละเอียดเพียงพอส าหรับประชาชนสามารถค้นหา
ข้อมูลข่าวสารตามข้อ 1 ได้เอง 
     ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรับให้มีข้อมูลข่าวสารตามข้อ 1 ไว้ให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้
โดยสะดวก 
  กรณีมีความจ าเป็นเรื่องสถานะที่จะแยกข้อมูลข่าวสารบางส่วนไปเก็บไว้ต่างหากหรือ
ให้บริการ ณ สถานที่แห่งอ่ืนก็ได้ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้ขอข้อมูลข่าวสาร
ประกอบด้วย 
     ข้อ 4 การให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานของรัฐจะก าหนดระเบียบปฏิบัติเพื่อ
รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยก็ได้ โดยค านึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้ขอ
ตรวจดูข้อมูลข่าวสารด้วย 
 1.2 แม้ว่ามาตรา 9 จะก าหนดลักษณะหรือประเภทของข้อมูลข่าวสารไว้แล้วก็ตาม แต่เป็นสาระ
บัญญัติที่มีลักษณะกว้างๆ เป็นการทั่วไปส าหรับหน่วยงานของรัฐทั้งปวง เมื่อพิจารณาในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
หน่วยงานของรัฐไม่ว่าราชการส่วนกลาง อันมีกระทรวง ทบวง กรม ศาล องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ  ฯลฯ 
ราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนอันมีกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์การบริหารพ้ืนที่พิเศษ ซึ่งจะเห็นถึงความแตกต่างอยู่ 4 
ประการ คือ 
     (1) ระดับของหน่วยงานแตกต่างกัน เช่น ระดับกระทรวงกับระดับองค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นต้น 
     (2) ขนาดของหน่วยงานแตกต่างกัน เช่น กระทรวงขนาดใหญ่ กรมขนาดใหญ่ กับกรมขนาด
เล็ก จังหวัดขนาดเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลชั้น 5 เป็นต้น 
               (3) ขอบอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานแตกต่าง เช่น มีอ านาจหน้าที่กว้างขวางเพราะมีกฎหมาย
หลายฉบับที่หน่วยงานต้องปฏิบัติ  เช่น กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น 
     (4)  ปริมาณงานมากน้อยแตกต่างกันขององค์ประกอบ ตาม ข้อ (1) – (3) อันน ามาซึ่งปริมาณ
ข้อมูลข่าวสารมากน้อยเช่นกัน 
  จากความแตกต่างดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นท าให้เห็นว่า หน่วยงานของรับขนาดใหญ่
ขอบอ านาจหน้าที่กว้างขวาง อาจมีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9(1) – (8) ครบทุกประเภทแต่ขณะเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐขนาดเล็ก เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีข้อมูลข่าวสารบางประเภท บางอนุมาตรา   
 



                                                                                                                            ๒ 
                            
เท่านั้น ดังนั้นสถานที่จัดข้อมูลข่าวสารไว้หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารจึงไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน
ทั้งหมด แต่อย่างน้อยต้องมีสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐนั้นพึงมีตาม
มาตรา 9 (1) – (8) และระเบียบการให้บริการ จึงได้มีการศึกษาจัดท าคู่มือฉบับนี้ขึ้น 
 
2. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 2.1 การสร้างความเข้าใจให้กระจ่างขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 (1) – 
(8)  และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 2.2 การใช้ตัวอย่างที่มีอยู่เป็นแนวทางในการตรวจสอบพิจารณาและคัดเลือกข้อมูลข่าวสาร
หน่วยงานของรัฐมีอยู่ว่า มีข้อมูลข่าวสารใดบ้างที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูเพราะว่า ไม่มีใครที่ทราบ
และเข้าใจข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานใดๆได้ดีว่าหน่วยงานเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น 
 2.3 บุคลากรประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารจะได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 2.4 เป็นความริเริ่มที่จะแนะน า ส่งเสริม ผลักดันให้หน่วยงานของรัฐได้พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 
 

บทที่ 2 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 การให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไทยได้ ก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ
โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ  นับแต่พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม  พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ก่อนหน้านั้น
เป็นที่ยอมรับว่าสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีอยู่อย่างจ ากัด การด าเนินงานของส่วน
ราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ภายใต้กรอบปฏิบัติของระบบราชการ ซึ่งถือการปกปิดเป็นหลัก การ
เปิดเผยเป็นกรณียกเว้น เนื่องจากการขาดความชัดเจนในเรื่องของการจัดระบบและการบริหารจัดการและ
การบริการข้อมูลข่าวสาร จึงส่งผลให้การบริหารราชการและการให้บริการแก่ประชาชนไม่เป็นไปด้วยดี การ
ด าเนินที่ผ่านมาจึงเป็นเพียงการปฏิบัติตามความคิดเห็นหรือการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นี้มีเจตนารมณ์อันเป็นความคิดพ้ืนฐาน
ส าคัญอยู่ 5 ประการ คือ 
 (1) เพ่ือเป็นการประกันสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน (Rights to know)ในการด าเนินการ
ต่างๆของหน่วยงานของรัฐอย่างกว้างขวาง และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารของหน่วยงาน
ของรัฐ อันจะน าไปสู่กระบวนการบริหารของรัฐที่เป็นธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 (2) เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงตามความจริง ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศให้มั่นคงและส่งเสริมความเป็นรัฐบาล
โดยประชาชน 
 
 
 



                      ๓ 
 
           (3) เพ่ือความจ าเป็นในการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารบางประเภท (need to protect) ซึ่งกฎหมาย
ได้ก าหนดไว้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของรัฐประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชนและคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการไปพร้อมกัน 
 (4) เพ่ือส่งเสริมการปฏิรูประบบราชการ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐ
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและต่อประชาชน 
 (5) เพ่ือการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ โดยการจ าแนกและจัดระบบเพื่อให้การน าไปใช้
ประโยชน์(การเปิดเผย) และการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารเป็นไปทิศทางเดียวกัน 
 จากเจตนารมณ์ข้างต้น ท าให้เนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 ในหมวดที่ 1 ตั้งแต่ มาตรา 7 – 13 จึงได้บัญญัติถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐต้องส่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ 
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู และข้อมูลข่าวสารขอองราชการที่หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนผู้ขอ 
 ส่วนในหมวดที่ 2 มาตรา 14 – 20 ได้บัญญัติถึงการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยค านึงถึงองค์ประกอบหลักสาม
ประการ คือ การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐเป็นประการที่หนึ่ง แระโยชน์สาธารณะ
เป็นเป็นประการที่สอง และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นประการที่สาม นอกจากนี้ยังให้ค านึงถึง
ข้อมูลข่าวสารที่หาดเปิดเผยแล้วหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้อง
รับผิดชอบหากกระท าโดยสุจริต 
 ส่วนในหมวดที่ 3 มาตรา 21 – 25 ได้บัญญัติถึงการเปิดเผยและการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลที่อยู่ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ 
 ส่วนในหมวดที่  4 มาตรา 26 ได้บัญญัติถึงการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารประเภทเอกสาร
ประวัติศาสตร์เพ่ือให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 
 นอกจากนี้ยังได้มีบัญญัติถึงที่มา อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเอาไว้
ในหมวดที่ 5 มาตรา 27 – 34 ตลอดจนบัญญัติถึงที่มา อ านาจ หน้าที่  ของคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในเรื่องเกี่ยวกับที่มาอ านาจหน้าที่ไว้ในหมวดที่ 6 มาตรา 35 – 39 บัญญัติบท
ก าหนดโทษไว้ในหมวดที่ 7 มาตรา 40 – 41 และบัญญัติถึงบทเฉพาะการในมาตรา 42 – 43 
 จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติข้อมูลของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดภารกิจต่างๆให้หน่วยงาน
ของรัฐ อันได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาพิพากษาอรรคดี องค์กรควบคุมการประกอบ
วิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐหน่วยงานต่างๆและหน่วยงานอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ให้มีหน้าที่
หลายประการซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีต่างๆที่เก่ียวข้อง 
 
2. บทบัญญัติที่เป็นกุญแจในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 2.1 มาตรา 7 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ลงพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษา 

 



       ๔   
 
               (1) โครงการสร้างและการจดองค์กรในการด าเนินงาน 
     (2) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
     (3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
     (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการ
ตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เก่ียวข้อง 
     (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
     ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพ่ือให้แพร่หลายตามจ านวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้วให้
หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพ่ือขายหรือจ าหน่ายจ่ายแจก 
ณ   ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร  
   2.2 มาตรา 9 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา  15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด  
     (1) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว  
     (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4)  
     (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ  
     (4) คู่มือหรือค าสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของ
เอกชน  
     (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง  
     (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนใน
การจัดท าบริการสาธารณะ  
     (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 
ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้
ด้วย  
     (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด  
ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่งถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา 14 
หรือ มาตรา 15 อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือท าโดยประการอ่ืนใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ส่วนนั้น  
 บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิ์เข้าตรวจดู ขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มี
ค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีท่ีสมควรหน่วยงานของรัฐ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ ให้ค านึงถึงการช่วยเหลือผู้มี
รายได้น้อยประกอบ ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน  
 คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง  
 มาตรา 10 บทบัญญัติมาตรา 7 และมาตรา 9 ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่มี
กฎหมายเฉพาะก าหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผย ด้วยวิธีการอย่างอ่ืน  
 

 



๕ 
 

 2.3 มาตรา 11 นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือที่จัด
ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้วหรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา 26 แล้ว ถ้าบุคคลใดขอ
ข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการ และค าขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้
ตามควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้
นั้นขอจ านวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ
จัดหาให้หรือจะจัดท าส าเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็
ได ้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วใน
สภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดท า วิเคราะห์ จ าแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ เว้นแต่เป็น
การแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการก าหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนั้น
มิ ใช่ ก ารแสวงห าผลประโยชน์ ท างการค้ า  และ เป็ น เรื่ อ งที่ จ า เป็ น เพ่ื อปกป้ อ งสิ ท ธิ เส รีภ าพ 
ส าหรับผู้นั้น หรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้  
 บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ้น
ใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอ หากเป็นการสอดคล้องด้วยอ านาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว 
 ให้น าความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาให้บังคับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้
ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม  
 2.4  มาตรา 14 ในกรณีที่มีผู้ยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แม้ว่าข้อมูล
ข่าวสารที่ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้น หรือ
จะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนก็ตาม  ให้หน่วยงานของรัฐที่รับค าขอให้ค าแนะน า
เพ่ือไปยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า  
 ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับค าขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีค าขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดท าโดย
หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน และได้ระบุห้ามการเปิดเผยไว้ตามระเบียบที่ก าหนดตามมาตรา 16 ให้ส่งค าขอ
นั้นให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดท าข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีค าสั่งต่อไป  
 
ค าอธิบายโดยย่อในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ 3 วิธีการ 
ตามบทบัญญัติในมาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 11 
 3.1 การน าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
     3.1.1 ความส าคัญและประโยชน์ของมาตรา 7 
  1. เป็นการทบทวนโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการด าเนินงานที่เป็น
ปัจจุบัน รวมสถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร   
                     2. เป็นการทบทวนบทบัญญัติต่างๆที่เป็นกฎหมายหรือมีสภาพอย่างกฎหมายที่มีผลบังคับ
ใช้อยู่ของหน่วยงานนั้นเพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
  3. เป็นประกาศต่อสาธารณะถึงอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานถือได้ว่าเป็น
สัญญาประชาคมระหว่างหน่วยงานนั้นกับประชาชนและเป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้รับรู้ 
  4. เป็นเครื่องมือตรวจสอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น 
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               3.1.2  มาตรา 7 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 7 ลง
พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา คือ  
  1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
      จะช่วยให้ประชาชนสามารถรับรู้ได้ว่าหน่วยงานต่างๆของรัฐแต่ละหน่วยงานมีการจัด
โครงสร้างการบริหารภายในหน่วยงานนั้นอย่างไร มีการจัดแบ่งเป็นหน่วยงานย่อยอย่างไร 
  2. สรุปอ านาจหน้าที่ท่ีส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
      การก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องสรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าที่นั้นๆ ท าให้ประชาชนสามารถได้รู่ถึงบทบาทที่แท้จริงของแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ส าคัญ
อย่างไร รวมทั้งได้รู้ถึงวิธีการหรือกระบวนการท างานของหน่วยงานนั้นๆอีกด้วย ท าให้ประชาชนสามารถที่
จะตรวจสอบหรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องหรืออยู่ในความสนใจของตนเองได้ 
  3. สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
      เมื่อประชาชนได้ทราบถึงหน่วยงานที่ควรติดต่อแล้ว การที่กฎหมายได้ก าหนดให้ทุ
หน่วยงานของรัฐจะต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เพื่อบอกถึงสถานที่เพ่ือติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือ
ค าแนะน าจึงเป็นการเพ่ิมความสะดวกกับประชาชนเพ่ือทราบว่าจะไปติดต่อที่ใด จุดใด ค าว่าจุดใด ตามนัย
นี้เมื่อโยงไปถึงบทบัญญัติในมาตรา 9 ก็คือศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้นั้นเอง รวมทั้งยัง
เป็นหลักประกันที่ชัดแจ้งว่าหน่วยงานของรัฐต้องจัดเจ้าหน้าที่ไว้เป็นการประจ า เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารและ
ค าแนะน าในการติดต่อไว้ด้วย 
   4. กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน นโยบาย 
หรือการตีความ  ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ  เพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่
เกี่ยวข้อง 
       ข้อมูลข่าวสารตามที่ก าหนดในข้อนี้ กฎหมายมุ่งบังคับเฉพาะข้อมูลข่าวสารทีมีสภาพ
อย่างกฎเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากกฎเป็นมาตราที่ เอามาใช้ในการปกครองโดยเป็นบทบัญญัติที่มีผลบังคับใช้
เป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ เป็นหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ล่วงหน้าโดยจะมีผลกับข้อเท็จจริงกรณีใดกรณีหนึ่ง ก็ต่อเมื่อข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นตรงกับที่ก าหนดในกฎ
ข้อบังคับแล้ว จึงจะเกิดสภาพบังคับทางกฎหมายโดยมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยทันที 
   โดยปกติในทางปกครอง กฎอาจจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ กฎที่มีผลต่อเอกชน
ทั่วไปและกฎที่มีเฉพาะต่อเจ้าหน้าที่ในองค์กร เช่น ผู้บังคับบัญชาวางระเบียบก าหนดขั้นตอนและวิธี
ปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่  กฎประเภทหลังนี้ไม่มีผลต่อเอกชนจึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องพิมพ์ใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
   มาตรา  8 บัญญัติว่า ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพอย่างกฎตามข้อนี้ ถ้ายังไม่มีการน าลงพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษาจะน าไปใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้น
ตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร นั้นคือได้รู้มานานพอที่จะปฎิบัติตามกฎนั้นโดยมา
อุปสรรค 
   5. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
       นอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารตามรายการตามข้อ 1 – 4 แล้ว กฎหมายข้อมูลข่าวสาร
ของราชการยังให้อ านาจกับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการในการก าหนดหรือประกาศเพ่ิมเติมว่า  

                                                                                                                           
 



 ๗ 
  
ข้อมูลข่าวสารใดที่หน่วยงานของรัฐจะต้องน าลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับการ
พัฒนาของสังคมในอนาคต 
 3.2 การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
     3.2.1 ความส าคัญและประโยชน์ของมาตรา 9 
   1. เป็นการวางระบบเอ้ืออ านวยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารประเภทที่
ประชาชนควรรู้ได้โดยสะดวก 
   2. เป็นการแสดงให้เห็นถึงการบริการบริหารงานราชการแผ่นดินของหน่วยงานนั้นว่า
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ข้อบังคับ นโยบาย หรือไม่เพียงใด 
   3. เป็นประโยชน์ในการมีส่วนรวม การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและการคุ้มครองสิทธิ
ของประชาชน  
   4. การน าผลการพิจาณา/ตีความ และองค์ความรู้มาใช้เป็นบรรทัดฐานในการด าเนิน
กิจกรรมไม่ว่าในเรื่องส่วนตัวและ/หรือส่วนร่วม 
  5. การใช้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือปกป้องประชาชนของตนเองประโยชน์สาธารณและการอ่ืนๆ  
     3.2.2 มาตรา 9  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 9 ของกฎหมาย 
เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ก าหนด (ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู) ได้แก่ ต้องจัดให้มี
สถานที่หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก ต้องจัดท าดัชนี
หรือรายการข้อมูลข่าวสารที่มีรายละเอียดเพียงพอส าหรับประชาชน สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ด้วย
ตนเองฯลฯ  
  ในการจัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูนี้ กฎหมายได้ก าหนดให้ประชาชนมี
สิทธิขอส าเนา (right to copy) หรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องด้วย 
  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจะต้องรวบรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจ ดูได้ 
(public inspection) อย่างน้อยที่สุดตามที่กฎหมายก าหนด  ได้แก่  
  1. ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่ง
ที่เก่ียวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
      การก าหนดให้น าข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโยตรง
ต่อเอกชนมารวมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้นี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้ว่า การพิจารณาเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดที่เกี่ยวกับเกอชนของหน่วยงานของรัฐที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาโดยหลักเกณฑ์หรือตามกฎหมาย
อย่างไร จะท าให้สามารถได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นแนวทางได้ว่า จะต้องเตรียมตัวอย่างไรและหน่วยงานของ
รัฐควรจะพิจารณาอย่างไร 
  2. นโยบายหรือการตีความ 

      การที่หน่วยงานของรัฐจะมีนโยบายเพื่อด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดสมควรอย่างยิ่งที่
จะตอ้งให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือให้ความร่วมมือปฏิบัติหรือเพ่ือให้ข้อแนะน าต่อแนวทางนโยบายดังกล่าวอัน

เป็นสิ่งที่ส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ดังนั้น นโยบายที่ก าหนดขึ้นหรือการตีความ การใช้กฎหมาย 
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ใดๆ แม้ไม่เข้าข่ายที่มีสภาพเป็น กฎ ที่ต้องน าไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาก็จะต้องน ามารวมไว้ให้
ประชาชนสามารถตรวจดูได้ 
  3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ 
      ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีอาจถือได้ว่า
เป็นข้อมูลข่าวสารส าคัญไม่เฉพาะเพ่ือให้ผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนแผนงานและโครงการต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน ท าให้
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสและท าให้รัฐได้ประโยชน์จากการ
แข่งขันที่เป็นธรรมและโปร่งใส นอกจากนั้น การที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตามข้อนี้
ได้ยังท าให้ประชาชนมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้งบประมารของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนรายละเอียด
ของแผนงาน โครงการซึ่งสามารถมีส่วนรวมในการตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐในทุกๆขั้นตอนในการใช้
จ่ายงบประมารหรือการจัดซื้อจัดจ้างได ้
   4. คู่มือหรือค าสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่
ของเอกชน 
      ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงมี
ผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน จัดได้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรได้รับรู้เช่นกันเพ่ือที่จะ ได้รู้
ว่าการให้บริการหรือการด าเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดกับประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
นั้นได้ก าหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์การพิจารณาและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ไว้อย่างไร และในการขอรับ
บริการเรื่องต่างๆ จากหน่วยงานหรือเมื่อต้องการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เจ้าหน้าที่ได้
ด าเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติที่จะต้องน ามารวมไว้ให้ประชาชนตรวจดู กฎหมายก าหนดบังคับเฉพาะที่มีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่
ของเอกชนเท่านั้น ส่วนคู่มือหรือค าสั่งใดหากเปิดเผยออกไปจะกระทบถึงผลส าเร็จในการบังคับใช้กฎหมาย 
หน่วยงานของรัฐก็อาจไม่เปิดเผยได้  
  5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา  7 วรรคสอง 
   เนื่องจากกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีการก าหนดเป็นข้อยกเว้นว่าข้อมูล
ข่าวสารซึ่งแม้จะมีเนื้อหาตรงที่กฎหมายก าหนดให้ต้องน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ถ้าข้อมูล
ข่าวสารนั้นได้มีการจัดพิมพ์เพ่ือให้แพร่หลายตามจ านวนพอสมควรแล้ว  ก็ไม่จ าเป็นต้องน าข้อมูลข่าวสาร
นั้นทั้งหมดไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาอีก เพียงแต่จะต้องมีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาว่าได้มีการ
พิมพ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแล้ว  โดยให้มีการอ้างถึงสิ่งพิมพ์ที่มีการพิมพ์เผยแพร่แล้วไว้ในราช
กิจจานุเบกษาด้วย ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารลักษณะนี้ กฎหมายจึงก าหนดให้ต้องน าสิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึง
ในราชกิจจานุเบกษาจะต้องน ามารวมไว้เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้  เพ่ือป้องกันปัญหาในกรณี
จัดหาซื้อในภายหลังไม่สะดวก 
  6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับ
เอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ 
      ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสัญญาในการด าเนินการต่างๆของหน่วยงานของรัฐ โดยปกติ
ทั่วไปย่อมไม่เป็นความลับ สามารถเปิดเผยได้ แต่ที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐมักจะไม่เปิดเผยท าให้ประชาชน
ขาดข้อมูลในการศึกษาเพ่ือติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐ จนบางครั้งปรากฏว่ามีสัญญาในบาง 
 

 



 ๙ 
 
กรณีที่รัฐได้ท าไปโดยเสียเปรียบเป็นอย่างมากให้กับคู่สัญญาที่ไม่อาจส าเร็จตามความมุ่งหมายได้ ดังนั้น 
กฎหมายจึงเห็นความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดให้มีการน าสัญญาต่างๆ ที่ส าคัญ คือ สัญญาสัมปทาน สัญญาที่
มีลักษณะเป็นการผูกขาด ตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะมารวมไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ นั้นหมายความว่า เมื่อใดก็ตามที่หน่วยงานของรัฐมีสัญญาทั้ง 3 ประเภท หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องน ามาไว้ยังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูตลอดเวลา โดย
หน่วยงานของรัฐจะไปอ้างเหตุผลใดๆ ในการที่จะไม่น ามารวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูไม่ได้ กฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารของราชการอนุญาตเพียงให้หน่วยงานของรัฐสามารถลบหรือตัดทอยหรือท าโดยประการอ่ืน
ใด เพ่ือไม่ให้เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารบางส่วนที่เห็นว่าเป็นข้อมูล ข่าวสารที่กฎหมายก าหนด ยกเว้นมิ
ให้ต้องเปิดเผย ได้แก่ การเปิดเผยอาจจะกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือการเปิดเผยอาจกระท าต่อ
ความมั่วคงของประเทศ ฯลฯ 
      การที่กฎหมายก าหนดไว้ในข้อนี้ เฉพาะสัญญา 3 ประเภท เท่านั้นที่ต้องน ามารวมไว้
ให้ประชาชนเข้าตรวจดู มิได้ความหมายว่าสัญญาอ่ืนๆของหน่วยงานของรับนั้นมิต้องเปิดเผย แต่โดย
หลักการแล้วสัญญาโดยส่วนใหญ่เกือบทุกเรื่องจะต้องเปิดเผยให้ประชาชนได้รู้ เพียงแต่ว่าหน่วยงานของรัฐ
ยังไม่ถูกบังคับหรือถูกก าหนดไว้ต้องน ามารวมไว้ทีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งต้องพร้อมให้ตรวจดูได้ทันทีและ
ตลอดเวลาเท่านั้น 
  7. มติคณะรัฐมนตรี   หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ งโดยกฎหมาย  หรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ใน
การพิจารณาไว้ด้วย 
      เนื่องจากมติของคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการตามที่ก าหนดในข้อนี้เป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญ ประชาชนจึงควรได้รู้เพ่ือจะได้ทราบว่าคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการดังกล่าวได้มีการ
ด าเนินการหรือตัดสินใจในเรื่องใดไปแล้วบ้าง เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับสังคมหรือประเทศอย่างไร หรือเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองอย่างไร รวมทั้งหากสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษสามารถได้ใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูล
ข่าวสารของราชการนี้ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารที่สนใจนั้นในรายละเอียดอีกได้ ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการ
ก าหนดให้มติคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องระบุรายชื่อรายงานหรือข้อมูลข่าวสารที่
น ามาใช้นาการพิจารณาไว้ด้วย ข้อก าหนดนี้นับว่าเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนของผู้ที่มีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย
เมื่อมติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่จะสามารถตรวจสอบได้ว่าการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องต่างๆ นั้น มีข้อมูล 
ข้อเท็จจริงที่เพียงพอหรือถูกต้องมากเพียงใด  ในทางตรงกันข้ามประชาชนสามารถตรวจสอบมาตรฐานการ
พิจารณาได้ว่าการตัดสินใจอยู่บนข้อเท็จจริงปละหลักการที่ถูกต้องหรือไม่เพียงใด ซึ่งหากได้มีการปฏิบัติใน
เรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็จะมีส่วนช่วยพัฒนาว่ากระบวนการบริการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ได้อีกช่องทางหนึ่ง 
   8. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
      เนื่องจากข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่มีจ านวนมากและมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรได้รู้ในช่วงเวลาปัจจุบันอาจจะแตกต่างไปจากช่วงเวลาในอนาคต 
รวมทั้งยังอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละภาคของประเทศอีกด้วย 

  
 
 

 



1๐ 
 

    การที่กฎหมายได้ให้อ านาจกับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการที่จะสามารถก าหนด
เพ่ิมเติมได้ว่าข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องใดที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดมารวมไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ อันเป็นการก าหนดให้เป็นข้อมูลตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 จึงเป็นการสอดคล้องกับลักษณะที่ไม่หยุดนิ่งและมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปของข้อมูล
ข่าวสารท าให้สามารถส่งเสริมให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสามารถตอบสนองต่อการส่งเสริมการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของประชานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของสังคม
และประชาชนอย่างแท้จริง 

   ทั้งนี้ จนถึงปี 2548 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีประกาศแล้วรวม 2เรื่อง คือ
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการลงวันที่ 21 ตุลาคม 2542 และวันที่ 1 ธันวาคม2543 
เรื่อง ก าหนดประกาศให้ประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลง
นามแล้วและเรื่องการก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบดูได้ตามมาตรา๙(8)คือให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศประกวดราคาและประการสอบราคาเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องน ามารวมไว้ยัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูอย่างน้อย๑ปีรวมทั้งผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งจะต้อง
ท าเป็นตารางสรุปผลไว้เป็นประจ าทุกเดือนว่าได้จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีใดมีผู้เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างจ านวนกี่
รายเป็นใครบ้าง ผู้ใดได้รับการคัดเลือกในวงเงินเท่าใดและสรุปเหตุที่คัดเลือกผู้รับจ้างดังกล่าวด้วย เพ่ือให้
ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารได้ ซึ่งจะเห็นว่าประกาศคณะกรรมการนี้จะมีส่วนช่วยให้กระบวนการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชานในกระบวนการตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

   3.3 การเปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนที่ขอข้อมูลข่าวสารเป็น
การเฉพาะราย 
     3.3.1 มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ได้ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนตามที่ขอโดยก าหนดเป็นหลักปฏิบัติว่า ถ้ามีผู้
มาขอข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการและค าขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจ
เข้าใจได้ตามสมควรให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร 

 หน้าที่ในการเปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนเป็นการเฉพาะรายนี้ 
แตกต่างจาก 2 วิธีแรก ซึ่งมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าข้อมูลข่าวสารประเภทใดที่ต้องที่ต้องน ามาเปิดเผย
โดยน าไปประกาศราชกิจจานุเบกษาและข้อมูลข่าวสารประเภทใดที่จะต้องการน ามาเปิดเผยโดยการจัดให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตลอดเวลา 

 ส าหรับวิธีที่ 3 หลักปฏิบัติที่ส าคัญ คือการจัดข้อมูลข่าวสารให้ตามที่มีผู้มาขอยื่นค าขอกับ
หน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเรื่องใดก็ตามพระราชบัญญัติได้มีการก าหนดเป็นหลักปฏิบัติไว้
ว่าถ้ามีผู้มาขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการและค าขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่
อาจเข้าใจได้ตามสมควร  ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอในเวลาอัน
สมควรซึ่งจะเห็นว่ารูปแบบการจัดข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนตามวิธีนี้มีลักษณะเป็นการจัดข้อมูล
ข่าวสารให้กับผู้ขอเป็นรายกรณี ซึ่งมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนจึงอาจถือได้ว่า
เป็นการจัดข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชรเป็นการเฉพาะราย 

    3.3.2 ขอบเขตของการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้เป็นการเฉพาะราย 
 

      



 ๑๑  
 
   พระราชบัญญัติก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามค าขอเฉพาะราย

ของประชาชรในเวลาอันสมควร ข้อมูลข่าวสารที่ขอนี้ไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องที่ขอว่าขอเรื่องอะไร ถ้าไม่เข้า
ข้อยกเว้นที่จะไม่เปิดเผยตามที่พระราชบัญญัติก าหนด ก็ถือเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องจัดหาให้
ทั้งสิ้นการปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อนี้พระราชบัญญัติก าหนดให้สามารถท าได้เฉพาะเมื่ อขอจ านวน
มากหรือขอบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควรเท่านั้น 

    3.3.3 แนวทางการด าเนินการในกรณีเฉพาะบางเรื่อง 
  เนื่องจากการด าเนินการเพ่ือจัดหาข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนเป็นการเฉพาะรายนี้อาจ

มีปัญหาหาการด าเนินในบางกรณีได้ พระราชบัญญัติจึงก าหนดแนวทางเพ่ือด าเนินการในกรณีต่างๆดังนี้ 
  1. กรณีข้อมูลข่าวสารของราชการที่ผู้มาขอมีสภาพที่อาจบุบสลายได้ง่าย ในกรณีนี้
หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให้หรือจะจัดท าส าเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือมิให้
เสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้ 
  2. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดหาให้กับประชาชนตามค าขอโดย
หลักการแล้วต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพพร้อมที่จะให้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดท าวิเคราะห์ 
จ าแนกรวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ ทั้งนี้ เพ่ือมิให้การจัดหาข้อมูลข่าวสารนี้เป็นการเพ่ิมภาระแก่หน่วยงาน
ของรัฐเพื่อประโยชน์แก่ผู้ขอเฉพาะรายบางคนเท่านั้น แต่พระราชบัญญัติก็ยังเปิดโอกาสว่าถ้าหน่วยงานของ
รัฐเห็นว่ากรณีท่ีขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าและเป็นเรื่องจ าเป็นเพ่ือปกป้องสิทธิเสรีภาพ
ส าหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะหน่วยงานของรัฐจะจัดท าข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้ 
  3. ในกรณีที่มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารใดแต่ในขณะนั้นไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ขอถ้าหน่วยงาน
ของรัฐเห็นว่าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐแล้วหน่วยงาน
ของรัฐนั้นๆจะจัดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่มีผู้ขอขึ้นก็ใหม่ก็ได้ 
     3.3.4  แนวทางการด าเนินงานในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารบางส่วนเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่สามารถ
เปิดเผย 
  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีผู้ยื่นค าขอให้เปิดเผยเป็นการเฉพาะรายนี้ในกรณีที่อาจมี
ข้อมูลข่าวสารบางส่วนที่อยู่ในหลักเกณฑ์ก าหนดยกเว้นให้ไม่เปิดเผยพระราชบัญญัติได้ก าหนดเป็นหลัก
ปฏิบัติให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินการลบหรือตัดทอน หรือด าเนินการโดยประการใด
ประการหนึ่ง ที่ไม่เป็นการเปิดเผลข้อมูลข่าวสารในส่วนที่ไม่สามารถเปิดเผยดังกล่าว ก่อนที่จะเปิดเผยหรือ
จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารต่อไป 
     3.3.5 ส่วนแนวทางการด าเนินการกรณีเป็นข้อมูลข่าวสารที่ห้ามเปิดเผยตามมาตรา 14 ข้อมูล
ข่าวสารที่อาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยตามมาตรา 15 และข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 นั้นเมื่อมีค า
ขอข้อมูลข่าวสารตามข้างต้นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับค าขอข้อมูลข่าวสารจะต้องปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมาย
ก าหนด 
4 .ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อกฎหมายระหว่างมาตรา 7 และมาตรา 9 
 4.1 ข้อมูลข่าวสารของราชการใดๆที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากส าหรับประชาชนมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้เป็นข้อมูลข่าวสารประเภทที่ต้องน าลง
พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ข้อมูลข่าวสารประเภทนี้มีสาระส าคัญเกี่ยวข้องกับโครงสร้างอ านาจหน้าที่วิธี
ปฏิบัติของหน่วยงานระเบียบ ข้อบังคับฯลฯหรือเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของ
ประชาชน หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องน าลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยมีจุดหมาย 

 



๑๒ 
 
ประการแรกคือต้องการให้มีการแพร่หลายของข้อมูลข่าวสารไปอย่างรวดเร็วกว้างขวางทั่วประเทศ ใน
ลักษณะของการโฆษณาเผยแพร่โดยทางราชการที่เป็นระบบและเชื่อถือได้ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้ข้อมูล
ข่าวสารตามมาตรา 7 อีกประกาศหนึ่งก็มุ่งหมายที่จะให้ข้อมูลข่าวสารประเภทนี้มีการจัดเก็บไว้อย่างเป็น
ทางการเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ทั้งในแง่ของความถูกต้องและควรให้ประชาชนได้ตรวจสอบโดยง่ายและ
น าไปใช้อ้างอิงเพ่ือประโยชน์ต่างๆในทางกฎหมาย 
 4.2 ข้อมูลข่าวสารของราชการใดๆที่มีความส าคัญรองลงมาโดยมีความส าคัญยังไม่ถึงขนาดที่
จะต้องน าลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 เพราะการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาต้องมีค่าใช้จ่าย
สูงแต่เป็นข้อมูลข่าวสารที่มีสาระส าคัญที่ประชาชนควรที่ได้รู้และสามารถน าข้อมูลใช้ประโยชน์เพ่ือการมี
ส่วนร่วมทางการบริหารการปกครองภาครัฐเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือการตรวจสอบของภาคประชาชน มาตรา 
9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงก าหนดให้เป็นข้อมูลข่าวสารประเภทที่
หน่วยงานของรัฐต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนเข้ามาตรวจดูได้ด้วยตนเองโดยสะดวก  โดยมีจุดมุ่งหมาย
ประการแรก คือ ต้องการให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบต้องจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญอ่ืนประชาชน
ควรได้รู้ให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือเปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินการต่างๆของรัฐอย่างแท้จริง การเปิดเผยโดยวิธีตั้งแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสารถือได้ว่าเป็น
กลไกพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังส่งผลให้ประชาชนมีโอกาสใช้
สิทธิและหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่โดยสมบูรณ์ตลอดเวลา ประการที่สอง มุ่งหมายที่จะให้สิทธิในการเข้า
ตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นการใช้สิทธิของประชาชนโดยอิสระ  เป็นการที่กฎหมายมุ่งที่จะวาง
กลไกระบบเอ้ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองภาครัฐและสร้างเสริมระบบตรวจสอบภาครัฐให้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 4.3 ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อกฎหมายระหว่างมาตรา ๗ และมาตรา ๙แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
     4.3.1 มาตรา 7 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องก าหนดสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือ
ค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐและให้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ลงประกาศในราชการ
กิจจานุบกษา ส่วนมาตรา  9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้
หน่วยงานต้องรวบรวมข้อมูลข่าวสารมาจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ดังนั้นสถานที่ที่จะน าข้อมูลสารตาม
มาตรา 9 มาตั้งแสดงนั้นจึงเป็นสถานที่ตามมาตรา 7  ที่หน่วยงานลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 

   4.3.2  โดยวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายที่ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ต้องมีการ
เผยแพร่ออกไปกว้างขวางทั่วถึงประเทศ เพ่ือให้ประชาชนตรวจค้นได้โดยง่ายเพ่ือการอ้างอิงและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารได้ หน่วยงานที่จัดท าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 นอกจากจะน าลงพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษาแล้วต้องน าราชกิจจานุเบกษามาตั้งแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนใช้สิทธิตรวจดู
ได้ด้วย  หากไม่น ามาตั้งแสดงประชาชนก็จะประสบปัญหาอุปสรรคในการค้นหาข้อมูลในราชกิจจานุเบกษา
ที่กระจัดกระจายตามที่ต่างๆ ได้โดยง่ายการค้นหาข้อมูลประเภทนี้กับจะเป็นการผลักภาระให้กับประชาชน
ในการเข้าถึงและตรวจค้น  การน าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตั้งแสดงตามนัยมาตรา ๙และใช้
ประโยชน์ได้อันจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเพ่ือยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึง
สิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ คุ้มครองประโยชน์ของตนแลประโยชน์สาธารณะได้ 

 



1๓ 
บทที่ 3 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 
1.  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการคืออะไร 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราการ พ.ศ.2540 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามกฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียก
สถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนสามารถ
ค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เอง ในเบื้องต้นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาเห็นว่า
เพ่ือไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ซึ่งหมายถึงหน่วยงาน
ของรัฐที่เป็นราชการส่วนกลาง คือ กรม หน่วยงานเทียบเท่า ราชการส่วนภูมิภาค คือ จังหวัด และราชการ
ส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และ
เมืองพัทยา จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
 ส าหรับหน่วยงานของราชการส่วนกลางที่ไปตั้งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ และไม่ขึ้นกับราชการส่วน
ภูมิภาค เช่น ส านักงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง ส านักงานเขตหรือส านักงานภาคของ
หน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานขึ้น โดยต้องมีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 
7 และมาตรา 9 เท่าท่ีหน่วยงานนั้นมีอยู่แสดงไว้ด้วย 
 
2. หน้าที่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชนที่เข้ามาตรวจดูศึกษา
ค้นคว้า ขอส าเนา ตลอดจนเผยแพร่ จ าหน่ายจ่ายแจกข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการโดยมีหน้าที่โดยสรุป ดังนี้ 
 2.1 จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 9 และมาตราอ่ืน ๆ ที่หน่วยงานในสังกัดนั้นส่ง
มาให้และจัดท าบัตรดัชนีหรือบัญชี เพ่ือใช้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้เอง 
 2.2 จัดท าสมุดทะเบียนส าหรับผู้มาขอตรวจดุข้อมูลข่าวสาร 
 2.3 การท าส าเนาหรือส าเนาที่มีค ารับรองความถูกต้องส าหรับข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูให้แก่ผู้ขอ 
 2.4 กรณีการขอข้อมูลข่าวสารตามมาตราอ่ืน ๆ ซึ่งไม่มีในศูนย์ข้อมูลข่าวสาราให้ส่งค าขอไปยัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่องพิจารณา 
 2.5 กรณีเป็นข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอ่ืนให้แนะน าให้ไปขอ ณ หน่วยงานนั้น (มาตรา 12 
วรรคแรก)  
 2.6 การประสานงาน การแจ้งนัดหมาย การมอบส าเนาข้อมูลข่าวสารตามข้อ 2.4 ให้แก่ผู้ขอ 
 2.7 การประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
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3. หลักการและแนวคิดในการจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 จากเหตุผลของการประกาศใช้พระราชบัญญัติ คือ การให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการ
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ หลักการและแนวคิดประการหนึ่งก็คือต้องให้
ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรา 9 ที่กฎหมายบังคับให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้เพราะเป็นเรื่องที่
ประชาชนควรรู้ ดังนั้น การจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสารนั้น การจัดสถานที่ การจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร วิธีการค้นหา
ทั้งจากบัตรดัชนีรายการ/ระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการค้นหาหยิบเอกสารตรวจดูและศึกษา ต้องค านึงถึง
ความสะดวกของประชาชนเป็นส าคัญ สามารถค้นหาศึกษาได้โดยสะดวก มิใช่ต้องคอยสอบถามหรือขอให้
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือมากเกินสมควร อันจะท าให้การตรวจดูหยุดชะงักและขาดความเป็นส่วนตัว 
 
4. หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
ก าหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารไว้ 4 ประการ คือ เรื่องสถานที่ เรื่องการจัดท าบัตรดัชนีเรื่อง
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 และเรื่องระเบียบเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยประกอบ
กับผลจากการศึกษาและตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารท าให้ได้ข้อเท็จจริงหลายประการว่าหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้สอดคล้องกับสภาพของการปฏิบัติจริง ๆ เป็นไปตามหลักการและแนวคิด
ในการจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสารนั้น หน่วยงานของรัฐควรด าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
 4.1 ขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการให้บริการ 7 ขั้นตอน 
  4.1.1 การมอบหมายหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
  4.1.2 สถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  4.1.3 วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ 
  4.1.4 การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
  4.1.5 ระเบียบและหลักเกณฑ์การให้บริการ 
  4.1.6 ข้อมูลข่าวสารและการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร 
  4.1.7 ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
 4.2 การมอบหมายหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
       หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งควรมอบหมายหน่วยงานย่อยเพียงหน่วยเดียวขึ้นมารับผิดชอบ
การด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ไม่ควรแบ่งกระจายออกไปตามหน่วยงานต่าง ๆ และควรมีเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานนั้นรับผิดชอบโดยตรง 
 4.3 สถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
       4.3.1 จัดตั้งภายในส านักงานที่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (3) ยกเว้นกรณี
จ าเป็นจริง ๆ ซึ่งไปจัดตั้งที่อ่ืนได้ โดยจัดให้ห้องหนึ่งห้องใดเป็นสัดส่วนหรือห้องสมุดของหน่วยงานให้เป็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ถ้ามีพ้ืนที่น้อยจัดเป็นห้องไม่ได้ ให้จัดเป็นมุมหนึ่งของห้องในส านักงานนั้น แต่ต้องมี
ลักษณะเป็นสัดส่วนพอสมควร 
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      ถ้าไม่สามารถเก็บข้อมูลข่าวสารไว้ได้ทั้งหมดในที่เดียวกันก็สามารถแยกเก็บไว้ต่างหากได้ แต่
จะต้องมีป้ายแสดงว่าข้อมูลข่าวสารที่แยกเก็บนั้นเก็บอยู่ที่ใดแล้ว ต้องมีบัญชีข้อมูลข่าวสารที่เก็บแยกแสดง
ไว้ด้วย 
       4.3.2 ควรเป็นบริเวณท่ีประชาขนสามารถใช้บริการได้โดยง่ายและสะดวก โดยหลักควรอยู่
ชั้นล่างของส านักงาน 
       4.3.3 จัดท าป้ายชื่อ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองบัวใหญ่” ติดไว้ให้เห็นชัดเจน 
หรือท าแผนผังแสดงที่ตั้งศูนย์ไว้หน้าส านักงานด้วยก็จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยิ่ง (ตัวอย่างป้ายชื่อ
ดูใน ผนวก ข) 
 4.4 วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ 
        หนว่ยงานของรัฐต้องจัดให้มีครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นไว้
ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
  4.4.1 โต๊ะ/เก้าอ้ี ส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
  4.4.2 โต๊ะ/เก้าอ้ี ส าหรับประชาชนในการค้นหา ค้นคว้าและศึกษา 
  4.4.3 ตู้เอกสารควรเป็นตู้กระจกหรือชั้นวางแฟ้มเอกสารไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเก็บข้อมูล
ข่าวสารไว้ในตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก หรือตู้เหล็กสองบานปิดทึบ หรือการล็อคกุญแจ ซึ่งขัดกับเจตนาของการจัดไว้
ให้ประชาชนตรวจดูได้โดยง่าย หยิบได้ง่ายและไม่ควรกลัวหายเกินจ าเป็นเพราะข้อมูลข่าวารที่จัดมาไว้นี้เป็น
ส าเนาข้อมูลข่าวสาร ส่วนต้นฉบับยังคงเก็บอยู่กับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง หากส าเนาที่น ามาตั้งไว้หายไปก็
สามารถน าส าเนาใหม่มาทดแทนได้ 
  4.4.4 โทรศัพท์ (ส าหรับหน่วยงานขนาดกลาง/ใหญ่) 
  4.4.5 กระดาษ/เครื่องเขียนเท่าท่ีจ าเป็น 
  4.4.6 สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน เช่น พัดลม ตู้น้ าเย็น เป็นต้น หากจัดให้ได้ก็จะเป็นการ
เอ้ืออาทรแก่ประชาชนอย่างยิ่ง 
  4.4.7 แบบฟอร์มต่าง ๆ  
 4.5 การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
       ผู้บริหารของหน่วยงานต้องแต่งตั้งบุคลากรท าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยควรมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
  4.5.1 ผู้ผ่านการอบรมหรือมีความรู้กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  4.5.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
  4.5.3 สามารถประสานงานกับทุกหน่วยงานได้อย่างเป็นอย่างดี 
  4.5.4 มีความสามารถในการจัดระบบแฟ้มข้อมูล ระบบการสืบค้นข้อมูลหรือดัชนี 
  4.5.5 ปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์อย่างต่อเนื่อง 
 4.6 ระเบียบและหลักเกณฑ์การให้บริการ 
  4.6.1 หนว่ยงานของรัฐนั้นจะต้องออกระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการของ
หน่วยงานลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งอาจออกระเบียบว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารด้วยก็ได้ (ดูตัวอย่างร่างระเบียบใน
ผนวก ค) 
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                      4.6.2 หากหน่วยงานไม่ประสงค์จะเรียกค่าธรรมเนียมการขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มีค า
รับรองถูกต้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามประกาศของคระกรรมการข้อมูลข่าวสารฉบับลงวันที่ 7  
พฤษภาคม 2542 หน่วยงานของรัฐนั้นอาจออกระเบียบการเรียกค่าธรรมเนียมการขอส าเนาหรือขอส าเนา
ที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการเองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการก็ได้ 
  4.6.3 ก าหนดขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารโดยเขียนเป็นป้ายประกาศไว้ที่ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร (ดูตัวอย่างป้ายประกาศในผนวก ข) โดยเฉพาะอย่างย่างจะต้องมีก าหนดระยะเวลาในการให้ข้อมูล
ข่าวสารตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 28  ธันวาคม  2547 (มติคณะรัฐมนตรีดูในผนวก ก) 
  4.6.4 ก าหนดแบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ เช่น แบบค าขอข้อมูลข่าวสาร แบบค าร้องเรียน
แบบค าอุทธรณ์ทีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย (ดูตัวอย่างในผนวก ข) 
  4.6.5 จัดท าสมุดทะเบียนผู้เข้ามาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารโดยมีรายการเท่าที่จ าเป็นเพ่ือ
เก็บไว้เป็นหลักฐานของทางราชการและการจัดท าสถิติ (ดูตัวอย่างในผนวก ข) 
 4.7 ข้อมูลข่าวสารและการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร 
  4.7.1 ที่มาของข้อมูลข่าวสารในหน่วยงานของรัฐ 
   1) กฎหมายซึ่งตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติ 
   2) กฎซึ่งตราหรือก าหนดโดยฝ่ายบริหาร เช่น คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีผลบังคับใช้ต่อหน่วยงานนั้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
   3) หน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ตราหรือก าหนดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น 
   4) การได้รับมาโดยระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือการปฏิบัติราชการ 
   5) โดยวิธีอ่ืน ๆ เช่น การจัดซื้อ การรับมอบ บริจาค เป็นต้น 
  4.7.2 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาคัดเลือกข้อมูลข่าวสารภาคบังคับไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดู 
   1) หน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ตราหรือก าหนดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น หรือ หาก
หน่วยงานของรัฐอ่ืนเป็นผู้ตรา แต่มีผลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้หน่วยงานของรัฐนั้นต้องปฏิบัติ (ซึ่งมีผล
เท่ากับหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ตราหรือก าหนดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้นเอง) 
   2) มีสภาพอย่างกฎที่มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบ
โดยตรงต่อเอกชน หรือกระทบถึงสิทธิหน้าที่ประชาชนภายใต้ขอบอ านาจของหน่วยงานนั้น ผลจากข้อ  
  4.7.2 จึงเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องรู้หรือควรรู้ 
  4.7.3 การจ าแนกระหว่างข้อมูลข่าวสารภาคบังคับภาคส่งเสริมสิทธิได้รู้ของประชาชน 
   1) ข้อมูลข่าวสารภาคบังคับที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร คือ 
    - ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 
    - ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 
   2) นอกจากนั้นยังมีข้อมูลข่าวสารภาคส่งเสริมสิทธิได้รู้ของประชาชน แม้
กฎหมายมิได้บังคับให้หน่วยงานของรัฐนั้นต้องจัดเอาไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูก็ตาม หากหน่วยงานของรัฐ
เห็นว่าข้อมูลข่าวสารใดที่ประชาชนควรรู้ แล้วจัดเอาไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูศึกษาค้นคว้าได้ นอกจากจะ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นเองแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เจตนารมณ์ของ 
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พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เป็นจริงมากขึ้น โดยประชาชนจะได้รับข้อมูล
ข่าวสารเพ่ิมเติมขึ้นและเข้าใจการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมตรวจสอบการ
บริหารที่โปร่งใสรวมทั้งเป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้ท าข้อมูลข่าวสารนั้นไปใช้ประโยชน์ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ด้วย  
  4.7.4 การจัดแฟ้มข้อมูลข่าวสาร 
           การจัดระบบข้อมูลข่าวสารนั้นมีข้อเท็จจริงประการหนึ่งว่า แต่ละหน่วยงานของรัฐ 
มีวิธีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารและการจัดเก็บไม่เหมือนกัน ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับลักษณะงานของแต่ละ
หน่วยงานและขนาดของหน่วยงานด้วย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีบทบัญญัติที่ก าหนดเรียงตามอนุมาตรา ดังนั้นการ
จัดระบบข้อมูลข่าวสารจึงควรเรียงตามอนุมาตราดังกล่าว เพ่ือสะดวกในการใส่ข้อมูลข่าวสารเพ่ิมเติมและ
การค้นหา 
           ตัวอย่างการจัดแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (1) – (5) และมาตรา 9 (1) – 
(8) เรียงตามอนุมาตราดูในผนวก ข 
  4.7.5 การจัดท าบัญชีและบัตรดัชนีรายการ 
            1) เพ่ือเป็นการควบคุมข้อมูลข่าวสารที่จัดมาไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เจ้าหน้าที่
ประจ าศูนย์จะต้องท าบัญชีข้อมูลข่าวสารเรียงตามอนุมาตรา บัญชีคุมข้อมูลข่าวสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์เก็บรักษาไว้เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงดูตัวอย่างบัญชีอนุข้อมูลข่าวสารในผนวก ข 
             2) การจัดท าบัตรดัชนีรายการควรจัดท าแบบบัตรดัชนีรายการห้องสมุดซึ่งเป็น
สากลและตรวจค้นได้ง่ายหรือแบบเฉพาะที่หน่วยงานถือปฏิบัติอยู่ การจัดท าบัตรดัชนี ดูตัวอย่างในผนวก ค 
   หากจัดท าระบบค้นหาด้วยคอมพิวเตอร์จะต้องแน่ใจว่ามีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์
คอยแนะน าช่วยเหลือผู้เข้าขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารด้วย เพราะผู้เข้ามาตรวจดูอาจใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็น   
 4.8 ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
  4.8.1 เมื่อมีประชาชนเข้ามาตรวจดูข้อมูลข่าวสารเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จะต้องแนะน าให้ผู้เข้ามาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารแสดงตนด้วยการลงชื่อในสมุดทะเบียนเพ่ือเป็นหลักฐาน
ของทางราชการและเพ่ือการเก็บสถิตินอกจากนั้นการลงทะเบียนนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นว่าวเป็น
คนไทยหรือไม่หากสงสัยว่าเป็นคนต่างด้าวก็ขอให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนได้  (สิทธิของคนต่างด้าวดู
ข้อ 5.3) 
  4.8.2 แนะน าให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากบัตรดัชนีรายงการหรือจากระบบ
คอมพิวเตอร์เพ่ือค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ รวมทั้งช่วยเหลือในการแนะน าและค้นหาข้อมูลข่าวสารให้  
  4.8.3 กรณีที่มีการจัดแยกข้อมูลข่าวสารบางส่วนไปจัดไว้ต่างหากหรือให้บริการ ณ 
สถานที่แห่งอ่ืน ตามข้อ 4.3.1 จากค าอธิบายประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดว่าต้องมีเจ้าหน้าที่ของ
รัฐอ านวยความสะดวกในการน าข้อมูลข่าวสารที่แยกเก็บไว้ที่อ่ืนมาให้ประชาชนตรวจดู 
   อย่างไรก็ตามในการจัดแยกข้อมูลข่าวสารไปเก็บไว้ต่างหาก ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จะต้องจัดท าบัญชีและบัตรดัชนีอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ควรแนะน าให้ผู้มาขอข้อมูลข่าวสารตรวจดู
หากบัตรดัชนีและบัญชีเสียก่อน หากพบข้อมูลข่าวสารที่ต้องการผู้มาขอข้อมูลข่าวสารจะไปตรวจค้น ด้วย
ตนเอง ณ สถานที่ที่นั้นหรือจะให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารไปน าข้อมูลข่าวสารนั้นมาให้ตรวจดูก็ได้ 
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                     4.8.4 หลังจากค้นบัตรดัชนีและตรวจดูจากบัญชีแล้วไม่พบข้อมูลข่าวสารที่ต้องการและ
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารนั้นในหน่วยงานของตน แต่มีอยู่
ในหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้น หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน ให้แนะน าเพ่ือไป
ยื่นขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า 
  4.8.5 เมื่อประชาชนขอถ่ายส าเนาข้อมูลข่าวสารที่ขอตรวจดู เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์
จะต้องถ่ายส าเนาเอกสารให้รวมทั้งการรับรองความถูกต้องของส าเนาดังกล่าว หากผู้ขอต้องการโดยเรียก
ค่าธรรมเนียมได้ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการฉบับลงวันที่ 7  พฤษภาคม  
2542 หรือตามระเบียบของหน่วยงานนั้นที่ก าหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ รายได้ค่าธรรมเนียมนี้ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2548 ข้อ 5 ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเก็บเงินค่าธรรมเนียมไว้ใช้จ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
   ข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2548 ดูในผนวก ก 
  4.8.6 กรณีที่ไม่มีข้อมูลข่าวสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสารแต่มีอยู่ในหน่วยงานแห่งนั้น ให้ผู้มา
ขอข้อมูลข่าวสารกรอกแบบฟอร์มค าขอตามแบบที่หน่วยงานก าหนดแล้วให้เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
  4.8.7 เกี่ยวกับระยะเวลาการให้บริการข้อมูลข่าวสารนั้น หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28  ธันวาคม 2547 ดังนี้ 
   1) กรณีที่ประชาชนขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐและข้อมูลข่าวสารนั้น
หน่วยงานของรัฐมีข้อมูลข่าวสารพร้อมที่จะจัดให้ได้ จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วหรือภายในวันที่
รับค าขอ 
   2) ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีเป็นจ านวนมากหรือไม่สามารถด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งแจ้งก าหนดวันที่จะด าเนินการ
แล้วเสร็จให้ผู้ขอข้อมูลทราบด้วย 
5. ข้อควรจ า 
 5.1 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้นั้น 
  5.1.1 เป็นส าเนาข้อมูลข่าวสาร ต้นฉบับหรือตัวจริงยังคงเก็บอยู่ท่ีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
  5.1.2 ไม่อนุญาตให้ยืมออกไปนอกศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพราะขัดต่อเจตนาการจัดเอาไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดู ต้องศึกษาค้นคว้าในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หากต้องการข้อมูลข่าวสารใดก็ให้ยื่นค าร้อง
ขอส าเนาข้อมูลข่าวสารราชการนั้นได้ 
 5.2 ผู้เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร 
  5.2.1 ต้องเป็นคนไทย 
  5.2.2 ไม่จ าเป็นต้องมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องและไม่จ าเป็นต้องบอกเหตุผล 
 5.3 สิทธิของคนต่างด้าว ในการขอตรวจดู/ขอส าเนาข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9 วรรคสี่ 
บัญญัติว่า ให้เป็นไปตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวงซึ่งปัจจุบันยังไม่มี ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้
ดุลพินิจ โดยมีหลัก ดังนี้ 
 

 



    ๑๙ 
  
                     5.3.1 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ซึ่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาถือว่าเป็นการเป็นเผย
ต่อสาธารณะแล้วและเป็นสากล ดังนั้น คนต่างด้าวย่อมขอดูได้เพราะไม่เป็นความลับแต่ประการใด 
  5.3.2 หากเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตราอ่ืน เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารควร
แนะน าให้คนต่างด้าวท าหนังสือขอตรวจดูหรือขอส าเนาเฉพาะเรื่องที่ตนเกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสีย หรือเพ่ือ
การปกป้องสิทธิของตนเอง ค าขอเช่นนี้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุจพินิจได้ว่า สมควรให้ตรวจดูหรือให้ส าเนาได้
หรือไม ่
 
6. ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่องทางใดได้บ้าง 
ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

 หอกระจายข่างชุมชนหรือเสียงตามสายในชุชน 
 เอกสารข้อเท็จจริงต่างๆ 
 เวทีน าเสนอข้อมูล 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 รายงานการศึกษา 
 วิทยุกระจายเสียง 
 จดหมายข่าว 
 การแถลงข่าว 
 อินเตอร์เน็ต 
 ทัศนศึกษาหรือเยี่ยมชมโครงการ 

 
7. สิทธิของประชานในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการประชุมสภาท้องถิ่น เช่น รับรู้ข้อมูลข่าวสารการก าหนดการ
ประชุมสภาท้องถิ่น วาระการประชุม วันเวลา และสถานที่การจัดประชุมสภาท้องถิ่น 

 สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
รายละเอียดแผนพัฒนาขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่น 

 สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดหารายได้และการจัดเก็บภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น รับรุ
ข้อมูลการก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น รับรู้ความคืบหน้าปละ
ผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นในทุกข้ันตอนรับรู้รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจ าปี 
เป็นต้น 

 สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี เช่น รับรู้ข้อมูลเกี่ยงกับการเงินและ
บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 สิทธิการับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 



๒๐ 
 

 สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 
8. เงื่อนไขการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
      ๑. ข้อมูลข่าวสารที่ขอตรวจดู ต้องเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วเท่านั้น มิใช่เป็นการจัดท า วิเคราะห์ 
จ าแนก รวบรวม หรือจัดท าให้มีข้ึนใหม่ 

2.. การจัดท าข้อมูลข่าวสาร จะจัดท าส าเนาให้ ๑ ชุด ต่อหนึ่งข้อมูลข่าวสาร 
           ๓. เจ้าหน้าที่อาจงดให้บริการในการที่มีการขอข้อมูลข่าวสารนั้นๆ ซ้ า หรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผล
สมควร 
 
9. ขั้นตอนการรับบริการ 
 1. ผู้ที่ประสงค์จะขอข้อมูลข่าวสาร กรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร เพ่ือยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่ 
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขอข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ว่ามีหรือไม่ 
 3. เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามค าขอได้หรือไม่ 
 4. ติดต่อนัดหมายฟังผลค าขอ 
 5. ถ่ายส าเนา/รับรองส าเนา 
 6. ผู้ติดต่อเอกสารลงชื่อรับเอกสาร 
10. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
 1. ใบค าขอข้อมูลข่าวสาร 
 11. ช่องทางในการขอข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 
 1. ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารได้เองโดยสะดวก ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองบัวใหญ่  
ส านักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ชั้น ๒ ถนนทางหลวง ๒๐๒  อ าเภออ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 
 2. สืบค้นข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ http:// www. buayaicity.go.th 
 3. สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  0 ๔๔๔๖ ๑๕๖๒ 
 4. ขอข้อมูลผ่านทางโทรสาร หมายเลข  0 ๔๔๔๖ ๑๓๗๐ 
 5. ขอข้อมูลข่าวสารทางไปรษณีย์ ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองบัวใหญ่  ส านักงาน
เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ชั้น ๒ ถนนทางหลวง ๒๐๒  อ าเภออ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๒๐ 
 
12. การรับเรื่องร้องเรียน 
 ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น  สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ กองวิชาการ
และแผนงาน  งานนิติกรรมและสัญญา  ส านักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ชั้น ๒ ถนนทางหลวง ๒๐๒  
อ าเภออ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๒๐ โทรศพัท์ หมายเลข  0 ๔๔๔๖ ๑๕๖๒, ทางเว็บไซต์ 
http:// www. buayaicity.go.th , ผ่านทางโทรสาร หมายเลข  0 ๔๔๔๖ ๑๓๗๐ 
 
 
 
 
 


