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คํานํา 

 
  ดวยศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งตองมีการจัดองคความรูใหเปนระบบและมีมาตรฐาน เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540         
โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดรวบรวมขอมูลขาวสารตามท่ีกฎหมายกําหนดไวเพื่อบริการประชาชน       
ใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา 
 
  สําหรับคูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540ของ
ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรู และเทคนิควิธี
บริหารจัดการศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและ
ประชาชนทั่วไป เพื่อสามารถทําความเขาใจในเรื่องตาง ๆ ประกอบดวยวัตถุประสงค ขอบเขตคําจํากัดความ 
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารอางอิงและแบบฟอรมตาง ๆ ที่
ใชในการติดตอราชการ 
 
  ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือ
ปฏิบัติงานของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาสามารถใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและสรางความเขาใจในวิธีการเขาถึงงานบริการของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมาแกผูรับบริการ รวมท้ังใชประกอบการขับเคลื่อนกระบวนการดําเนินงานใหไปสู
เปาหมายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตอไป 
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คูมือการปฏิบัติงาน 

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 
1.ความเปนมา 
 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  บัญญัติขึ้นเพื่อรองรับสิทธิของประชาชนใน
การรับรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยที่หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการตามอํานาจ
หนาท่ีและภารกิจของหนวยงาน นอกจากนี้ยังใหมีการเผยแพรเพื่อใหประชาชนสามารถใชสิทธิในการเขาถึง
ขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐและเพื่อความโปรงใน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ซึ่งการให
บริหารของศูนยขอมูลขาวสารของราชการองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เปนกระบวนการท่ีชวย
สนับสนุนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน ตามมาตรา 9 แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสาร
ของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได กอปรกับไดมีประกาศคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวให
ประชาชนเขาตรวจดู ณ ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและ
ใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสารทางราชการ” มีภารกิจในการใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาที่เปนประโยชน 
โดยประชาชนท่ีมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว และไดรับขอมูลถูกตอง เปนปจจุบัน อีกทั้งรับ
เรื่องราวรองทุกขเก่ียวกับหนวยงาน และเผยแพรผลการปฏิบัติงานของหนวยงานดวย 

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เปนหนวยงานที่ตองใหบริการประชาชนใหมีสิทธิรับรูขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการของรัฐ  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาจึงออกระเบียบ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา วาดวย ขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๕  เนื่องดวย 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ท่ีมี
ขอบังคับเพื่อใหการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการขอมูลขาวสารของราชการ ที่อยู
ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบของราชการ ซึ่งใหความหมายของ หนวยงานท่ีใหบริการขอมูลขาวสาร วา 
ศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  นับตั้งแตวันท่ี ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๕ 
เปนตนมา และไดจัดทํา คูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  
เพื่อเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเปนแนวทางในการเสริมสราง
ความรู ความเขาใจในวิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อให
บุคลากรของหนวยงานสามารถใหบริการขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน มีความรวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน และสรางความพึงพอใจในการรับบริการขอมูลขาวสารจากทางราชการ 
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2.วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 

 2.1 เพื่อจัดเก็บขอมูลขาวสาร องคความรูเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการศูนยขอมูลขาวสาร
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาในแตละขั้นตอน เกณฑขอกําหนด รายละเอียด มาตรฐานของงาน 
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 2.2 เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปบทเรียนจากประสบการณการปฏิบัติงาน เผยแพรขอมูล
ขาวสารใหแกเจาหนาที่ไวเปนแนวทางการปฏิบัติงาน 

 2.3 เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงานขอมูลขาวสารทางราชการ 

 

3.ขอบเขต 

 คูมือฉบับนี้ใชประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของ 
ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา และหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 

4.คําจํากัดความ 

 “ขอมูลขาวสาร” หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไมวา
การสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของ
เอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึก
โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําใหสิ่งท่ีบันทึกไวปรากฏได 

 “ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
เอกชน  
 “มาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ” หมายความวา  มาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่ของ
หนวยงานภาครัฐในดานการบริหารจัดการท่ีแสดงใหเห็นถึง ขั้นตอนการดําเนินการท่ีสามารถเปดเผยและ
ตรวจสอบไดทั้งในเชิงขอมูลและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ 
 “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา  ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 
 “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน  
การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการทํางาน  บรรดาท่ีมีชื่อของผู
นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นท่ีทําใหรูตัวผูนั้นได  เชน  ลายพิมพนิ้วมือ  แผนบันทึกลักษณะ
เสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลว
ดวย 
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5.บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 
 5.1 ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดดังน้ี 
 5.1.1 จัดสถานท่ี / จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สําหรับ
ใหบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และ มาตรา 9 เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารได
โดยสะดวก 
 5.1.2 มีเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการใหบริการ
ขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะ 
 5.1.3 มีปายบอกถึงท่ีตั้งของสถานที่หรือศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา  
 5.2 จัดระบบขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 
พรอมทําดัชนีขอมูลขาวสารไวบริการแกผูมาติดตอและขอรับบริการ 
 5.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการอยางเปนระบบ เชน แตงตั้ง
คณะกรรมการขอขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เก็บสถิติขอมูลขาวสาร ดําเนินการ
รกัษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
 5.4 เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหแกบุคลากรทราบ เชน การ
อบรม / สัมมนา สงเจาหนาที่เขารวมในโครงการตาง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับการใหและรับบริการขอมูลขาวสารของ
ราชการ เผยแพรความรูผานสื่อชองทางตาง ๆ บรรยายใหความรูผูเขาเยี่ยมชม สํารวจความตองการและความ
คาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย สํารวจความพึงพอใจในการรับบริการศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
 5.5 เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่ผูบริหารลงนามแลวเผยแพรบน 
เว็บไซดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ( http://www.koratpao.go.th ) รวมถึง สรุปการจัดซื้อจัด
จางเปนรายเดือนและเผยแพรบนเว็บไซดศูนยขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกสของทางราชการ อบจ.นครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา ( http://www.oic.go.th/INFOCENTER12/1237 ) 
 
6.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 6.1 ขอมูลขาวสารที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมารวบรวมขึ้นเพื่อใหบริการประชาชนตาม 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 และมีสิทธิตรวจสอบดูไดตามมาตรา 9 
ประกอบดวย 
  6.1.1 โครงสรางและการจัดองคกรขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
  6.1.2 สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินการขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 
  6.1.3 สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 
  6.1.4 กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ขอบังคับ  คําสั่ง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน นโยบาย หรือ
การตีความ  ทั้งนี้ เฉพาะท่ีจัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ 
  6.1.5 ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน 
  6.1.6 นโยบายหรือการตีความท่ีไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา  ๗ (๔) 
  6.1.7 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 
  6.1.8 คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐ 



๔ 

 

  6.1.9 สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา  ๗ วรรคสอง 
  6.1.10 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชน
ในการจัดทําบริการสาธารณะ 
  6.1.11 มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการท่ีแต งตั้ งโดยกฎหมาย หรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรี   
  6.1.12 ขอมูลขาวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 
 6.2 นําระบบการจัดการขอมูลขาวสารมาดําเนินการ 2 ระบบ คือ 
  6.2.1 ระบบการจัดการขอมูลขาวสาร ดวยจัดทําขอมูลขาวสารทางกายภาพ คัดแยกขอมูลที่
หนวยงานจัดใหประชาชนเขาตรวจดูตามมาตรา 9 ไวบริการ โดยจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวในดัชนีรวม    
ดัชนีประจําแฟม 
  6.2.2 ระบบการจัดการขอมูลขาวสาร ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ไดนําระบบคอมพิวเตอรท่ีมี
ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส มาพัฒนาเพื่อรองรับขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  
 
ขั้นตอนการขอขอมูลขาวสาร 
 ๑. ผูขอรับบริการ แจงความประสงค ขออนุมัติ/อนุญาต เพือ่ติดตอขอขอมูล/คําปรึกษาตอเจาหนาที่
ประจําศูนยขอมูลขาวสาร 
 ๒. ผูขอรับบริการยื่นบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับขี่เพื่อใหเจาหนาท่ีบันทึกขอมูลสวน
บุคคลของผูขอรับบริการ 
 ๓. ผูขอรับบริการแจงรายละเอียดของขอมูลท่ีตองการตอเจาหนาท่ี 
 ๔. เจาหนาที่คนหาขอมูลจากระบบ  
     ๔.๑ กรณีมีขอมูล ใหเจาหนาที่จัดเตรียมเอกสาร/ขอมูลสงใหผูขอบริการ 
         ๔.๒ กรณีไมพบขอมูลหรือไมมีขอมูลในความรับผิดชอบใหเจาหนาท่ีสงใบติดตามเอกสารใหผูขอรับ  
บรกิารเพื่อประสานงานโดยตรงกับเจาของขอมูลนั้น 
 ๕. ผูขอรับบริการกรอกขอมูลลงในแบบแสดงความคิดเห็นตอการใชบริการของศูนยขอมูลขาวสารและ
สงใหเจาหนาที่ 
 6. เจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารแจงเรื่องไปยังหนวยงานผูครอบครองเอกสาร 
 7. หนวยงานเจาของเร่ืองดําเนินการจัดเตรียมขอมูล/สงขอมูล/เอกสารใหกับผูขอรับบริการระยะเวลา
การดําเนินงานขึ้นอยูกับกระบวนการทํางานของหนวยงานเจาของขอมูล แตไมเกิน ๑๕ วัน 
 
 

 
 
 
 
 



๕ 

 

โครงสรางการบริหารจัดการศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เตรียมขอ้มูลเพื�อนาํเขา้ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร 

 

ดาํเนินการลงทะเบียนและบนัทึกเขา้ระบบ 

ขอ้มูลทางกายภาพ 

นาํทรัพยากรลงทะเบียนบริการ 

 / ติดประกาศ 

ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 

เก็บสถิติพร้อมรายงานผล 

 

เก็บรวมรวมเอกสารเขา้แฟ้ม 

 

เก็บสถิติพร้อมสาํรวจความพึงพอใจ 

 

นาํเสนอผลการดาํเนินงาน 



๖ 

 

ขั้นตอนการขอขอมูลขาวสาร 
ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

ผูขอรับบรกิาร แจงความประสงค
ขอรับบริการขอมูลขาวสาร 

2. 
  ผูขอรับบริการยื่นบัตรประจําตัว    
  ประชาชนหรือใบอนุญาตขับขี ่
 

4. 

เจาหนาท่ีคนหาขอมูล 

จากระบบ 

3. 
ผูขอรับบริการแจงรายละเอียด 
ขอมูลที่ตองการ ตอเจาหนาท่ี 

 

4.1 

เจาหนาท่ี 

จัดเตรียมเอกสาร/
ขอมลู สงใหผู
ขอรับบริการ 

 

4.2 

เจาหนาที ่
สงใบตดิตาม
เอกสารให 

ผูขอรับบริการ 

 

5. 
ผูขอรับบริการ กรอกขอมูลลงในแบบ
แสดงความคิดเห็นตอการใชบริการ
ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา และสงคืนให
เจาหนาท่ี 

  1 นาท ี
  1 นาท ี

  5 นาที 

  5 นาที 

5 นาท ี

พบ 5 นาท ี

ไมพบ 



๗ 

 

๗. หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 
 ๗.๑ หลักเกณฑการปฏิบัตงิาน 
       ๗.๑.๑ ความมุงหมายสําคัญของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มุง
โดยตรงตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับสิทธิการรับรูของประชาชน  หรือมุงตอการจัดการความรู 
การพัฒนาเครือขายความรูจากขอมูลขาวสารของราชการ  โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐมีอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับขอมูลขาวสาร  โดยใหเก็บรักษาขอมูลขาวสารตางๆ  ของหนวยงานและตองจัดพิมพเผยแพร  จัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูหรือเปดเผยเมื่อประชาชนรองขอตามลําดับความสําคัญของขอมูลขาวสารบางประเภทที่
การเปดเผยอาจกระทบตอความมั่นคงของรัฐ  ความปลอดภัยของประชาชน  หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความ
คุมครองของบุคคลอ่ืนไดและขอมูลขาวสารทั้งหลายเหลาน้ี  เมื่อมีอายุครบเวลาที่กฎหมายกําหนด  หนวยงาน
ของรัฐมีหนาที่สงมอบใหหอจดหมายเหตแุหงชาติ  เพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา  
       ๗.๑.๒ มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ ที่เห็นควรใหนําเรื่องการจัดระบบและ
การดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารและการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนเปนหนึ่งใน
ตัวชี้วัด (KPI) (ประสิทธิภาพของหนวยงานของรัฐทุกแหงเริ่มตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเปนการ
สนับสนุนการบังคับใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ) 
 ๗.๑.๓ หนาท่ีเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
        ๗.๑.๓.๑  เตรียมขอมูลเพื่อพรอมในการเปดเผยขอมูลขาวสาร  วิเคราะหขอมูลขาวสารที่
จัดทําไว จัดระบบขอขอมูลขาวสาร มาตรา ๗  และ มาตรา ๙ จัดแยกประเภทขอมูลขาวสารเพื่อสะดวก
รวดเร็วในการคนหา 
        ๗.๑.๓.๒  เปดเผยขอมูลขาวสาร   
                            1)  จัดพิมพเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีกฎหมายกําหนด  รวบรวมและจัดสงขอมูล
ขาวสารของราชการตาม มาตรา ๗  เพื่อพิมพเผยแพรในราชกิจจานุเบกษา  หรือจัดพิมพเผยแพรตามจํานวน
สมควรทันทีท่ีมีขอมูลขาวสาร 
  - ดําเนินการรวบรวมขอมูลขาวสารสําคัญไวใหประชาชนตรวจดู ตาม
มาตรา ๙ คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการได ใช อํานาจตามมาตรา ๙ ออกประกาศเม่ือ                
๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๑  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดใหมีขอมูลขาวสารของทางราชการไวใหประชาชน
ตรวจดู โดยกําหนดใหหนวยงาน 
 - จัดสถานที่สําหรับคนหาและตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการตาม
ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสาร 
 - จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารใหเพียงพอสําหรับบริการประชาชนเพื่อความ
สะดวกในการคนหาดวยตัวเอง 
 
    2) จัดหาขอมูลขาวสารอ่ืนๆ  ใหผูขอในเวลาอันสมควร  ตามมาตรา ๑๑  
ซึ่งหมายถึงหนาท่ีจัดหาขอมูลขาวสารที่มีอยูแลวและผูขอขอมูลขาวสารไดระบุลักษณะที่อาจเขาใจไดตามควร
และไมขอจํานวนมากหรือบอยคร้ังโดยไมมีเหตุสมควรเทานั้น สวนขอมูลขาวสารท่ีตอง จัดทําวิเคราะห  จําแนก  
รวบรวมหรือจัดใหมีข้ึนใหมนั้น  เจาหนาที่รัฐจะจดัใหหรือไมก็ได 
 
   3) จัดทําสําเนาและรับรองสําเนาใหถูกตอง (มาตรา ๙ )  หนวยงานของรัฐ
อาจวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการดําเนินการไดและตองคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอย และ



๘ 

 

ตองไดรับคาธรรมเนียมไววาถาเรียกเก็บไมเกินตนทุนท่ีแทจริงไมตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 
ก็ได ซึ่งคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บคือ  คาธรรมเนียมในการทําสําเนาและรับรองสําเนาขอมูลเอกสาร 

 ๗.๑.๓.๓  หนาที่พิจารณาสั่งเปดเผยหรือมิเปดเผยขอมูลขาวสาร ตองพิจารณากอน 

วาคาํขอนั้นมีลักษณะชัดเจนชนิดที่อาจเขาใจไดตามสมควรหรือไม 
  กรณีการสั่งเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ กฎหมายถือการมีคําสั่งเปดเผย

เปนดุลพินิจของเจาหนาที่รัฐ (มาตรา ๑๕ วรรคสอง) ดังนั้น ผูบังคับบัญชาหรือศาลยอมไมมีอํานาจทบทวน   
หรือ ยกเลิกเพิกถอน คําสั่ง การสั่งเพิกถอนคําสั่งเปดเผยขอมูลขาวสารจึงมีไดเฉพาะกรณีผูบังคับบัญชาหรือ
ศาลเห็นวาเปนคําสั่งที่ ไมชอบดวยกฎหมายเทาน้ัน 
 การสั่งมิใหเปดเผยนั้นกฎหมายมิไดกําหนดวาเปนดุลพินิจโดยเฉพาะดังน้ัน 

อาจพิจารณาทบทวนหรือยกเลิกเพิกถอนได ในกรณีหลังหนวยงานของรัฐท่ีออกคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสาร

ยังมีหนาที่ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔๐ วรรคแรก ท่ีตองแจง  

ใหผูขอรับรูขอมูลขาวสารทราบดวยวาอาจอุทธรณคําสั่งไมเปดเผยน้ันตอคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปดเผย 

ขอมูลขาวสาร ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งน้ัน โดยยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสาร 

ของราชการ (มาตรา ๑๘) 

 ๗.๑.๓.๔  แจงใหผูมีประโยชนไดเสียในการเปดเผยขอมูลขาวสาร คัดคานการเปดเผย

ขอมูลขาวสารน้ัน ตามมาตรา ๑๗ วรรคแรก 

  ๗.๑.๓.๕ จัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลและรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูล

ขาวสารสวนบุคคล (มาตรา ๒๓) ไมเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล (มาตรา ๒๔) แกไขและปรับปรุง ขอมูล

ขาวสารสวนบุคคลเพื่อความถูกตองของขอมูลสวนบุคคล (มาตรา ๒๕) 

  ๗.๑.๓.๖ สงมอบขอมูลขาวสารใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ ก รมศิ ลป ากร  ห รื อ

หนวยงานอื่นของรัฐ เพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควาขอมูลขาวสารท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอ

สถาบันพระมหากษัตริย เมื่อครบ ๗๕ ป (มาตรา ๑๔ และมาตรา ๒๖ วรรคสอง)  ขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับ

ของทางราชการ เม่ือครบ ๒๕ ป (มาตรา ๑๕ และมาตรา๒๖ วรรคสอง) 

  ๗.๑.๓.๗ ประชาสัมพันธและเผยแพรสิทธิการเขาถึงขอมูลขาวสารของผูรับบริการใน 

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ในสวนน้ีไดดําเนินการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการรวมกับการ 

จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 ๗.๒ วิธีการปฏิบัติงาน 
   หนวยงานไดกําหนดตัวชี้วัดเพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการและพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ซึ่งมีการประเมินผลกระบวนการ
และขั้นตอนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยผานตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ (การใหบริการขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐) รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดเสีย 



๙ 

 

 ๗.๓ สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 
 การกําหนดเปาหมายของการดําเนินงานตองสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายดังกลาว ติดตาม 
ตรวจสอบ ความคืบหนาของหลักเกณฑและวิธีการตางๆ เพื่อนามาปรับปรุงกระบวนงานใหมีประสิทธิภาพ   
ทันกับสถานการณและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว 
 
๘.แนวคิด/งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ๘.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ พ.ศ.๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร 
ไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดบัญญัติในมาตรา ๕๘ วา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะใน 
ครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูล 
นั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของ 
บุคคลอื่น ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ
            สําหรับการแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดบัญญัติในมาตรา ๕๖ ไววา
บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานราชการ 
หนวยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่น  เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารนั้นจะกระทบตอ
ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอ่ืน หรือ
เปน ขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และมาตรา ๕๗ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูลขาวสาร คํา
ชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาต
หรือ การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบตอคณุภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต
หรือสวนไดเสีย สําคัญอ่ืนใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่นและมีสิทธิแสดงความเห็นของตนตอหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในเร่ืองดังกลาว 
  การวางแผนพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย การวางผัง
เมือง การกําหนดเขตการใชประโยชนในท่ีดิน และการออกกฎท่ีอาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของ
ประชาชน ใหรัฐจัดใหมีกระบวนการรับพึงความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึงกอนดําเนินการ 
 8.2 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕60 ไดบัญญัติในมาตรา มาตรา ๔๑(1) วา บุคคล
และชุมชนยอมมีสิทธิไดรับทราบ  และเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานของรัฐ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา 59 บัญญัติวา  รัฐตองเปดเผยขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหนวยงานของรัฐ ที่มิใชขอมูลเกี่ยวกับความม่ันคงของรัฐหรือเปนความลับของทางราชการตามที่กฎหมาย
บัญญัติ และตองจัดใหประชาชนเขาถึงขอมูลหรือขาวสารดังกลาวไดโดยสะดวก 
 ๘.3 คูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจาหนาที่ 
ของรัฐ 
 
๙.เทคนิคในการปฏิบัติงาน 
 

 ๙.๑ แผนกลยุทธในการปฏิบัติงาน การดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักปลัด 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา แผนการดําเนินงานของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 โดยกําหนดแผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ตองดําเนินงานใหไปสู
เปาหมาย 
 
 9.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 



๑๐ 

 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.3 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  9.3.1 การเก็บสถิติรวบรวมขอมูลโดยจัดเก็บเปนรายเดือน 
  9.3.2 การเก็บตามเกณฑตัวชี้วัดของสํานักงาน ก.พ.ร. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  9.3.3 นําขอมูลท่ีไดมาสรุปรายงานผลเพื่อนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดัทําแผนงาน 

เสนอแผนตอ่ผู้บงัคบับญัชา

นําแผนสูก่ารปฏิบตั ิ

    จดัทํามาตรฐาน ( คู่มอื) 



๑๑ 

 

เอกสารอางอิง 
 
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารทางราชการ. คูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
 พ.ศ.2540 ของเจาหนาที่รัฐ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ, 
 2548. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. แนวทางการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

แบบฟอรมทีใ่ช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

แบบคําขอขอมูลขาวสาร 

  เขียนที่..................................................... 
วันที่..........เดือน.......................พ.ศ.......... 

เรื่อง ขอขอมูลขาวสารของราชการ 
เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 

      ขาพเจา........................................................... ตําแหนง/อาชีพ ...................................................... 
อยูบานเลขที่ .................. ตําบล ................................... อําเภอ ............................. จังหวัด ............................... 
โทรศัพท ........................................มีความประสงคขอขอมูลขาวสาร ดังตอไปนี้ 
      1.  ........................................................................................................................................... 
      2.  ........................................................................................................................................... 
      3.  ........................................................................................................................................... 
      4.  ........................................................................................................................................... 
 

               ขอแสดงความนับถือ 

(ลงชื่อ) ........................................................ ผูขอ 
         (.......................................................) 
 

 

คําส่ัง 

 อนุญาต 

 ไมอาจดําเนินการได เนื่องจาก 

  คําขอไมชัดเจน    ไมมขีอมลู 

 ไมอนุญาต  เน่ืองจาก 

  ขอจํานวนมากหรือบอยคร้ัง  โดยไมมีเหตุผลอันควร 
  อาจเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย 
  เปดเผยไมไดตามมาตรา ๑๕ เน่ืองจาก.................................................................................. 
 หากทานไมเห็นดวยกับคําสั่ง ทานมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายใน ๑๕ วัน 
นับแตวันท่ีทราบคําสั่งน้ี 
 

                        (..............................................) 
      ตําแหนง.................................................... 
 

 
 ไดสงขอมลูขาวสารคืนแลว เม่ือวันท่ี............เดือน........................พ.ศ............... 

(ลงชือ่) ........................................................ ผูขอ 
         (.......................................................) 
 

 กําลังดําเนินการตามคําขอที่.......................................  โปรดติดตอใหมภายในวันท่ี........เดือน..................... พ.ศ......... 
         ............................................. 
       (..............................................) 
      ตําแหนง.................................................... 

 มีคาธรรมเนียม   จํานวน..........บาท 

 ไมมีคาธรรมเนียม 



๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

พระราชบญัญติั 

ขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 

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

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที� ๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เป็นปีที� ๕๒ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า 
 โดยที�เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ� นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภาดังต่อไปนี�  

 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี� เรียกว่า “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 

๒๕๔๐” 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี� ให้บังคับเมื�อพ้นกาํหนดเก้าสบิวันนับแต่วันประกาศในราชกจิจา 

นุเบกษาเป็นต้นไป 



๑๖ 

 

 มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื�น ในส่วนที�บัญญัติไว้แล้วในพระราช 

บัญญัตินี�หรือซึ�งขัดหรือแย้งกบับทแห่งพระราชบัญญัตินี� ให้ใช้พระราชบัญญัตินี� แทน 

 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี�  

 “ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ�งที�สื�อความหมายให้รู้เรื�องราวข้อเทจ็จริง ข้อมูล หรือสิ�งใดๆ 

ไม่ว่าการสื�อความหมายนั�นจะทาํได้โดยสภาพของสิ�งนั�นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้

จัดทําไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที� ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การ

บันทึกภาพหรือเสยีง การบันทกึโดยเครื�องคอมพิวเตอร์ หรือวิธอีื�นใดที�ทาํให้สิ�งที�บันทกึไว้ปรากฏได้ 

 “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที�อยู่ในความครอบครองหรือ

ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของรัฐหรือข้อมูล

ข่าวสารเกี�ยวกบัเอกชน  

 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภมิูภาค ราชการส่วนท้องถิ�น  

รัฐวิสาหกิจ  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในส่วนที�ไม่เกี�ยวกับการพิจารณาพิพากษาคด ี

องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื�นตามที�กาํหนดใน

กฎกระทรวง 

 “เจ้าหน้าที�ของรัฐ” หมายความว่า  ผู้ซึ�งปฏบัิติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 

 “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี�ยวกับสิ�งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น  

การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการทาํงาน  บรรดาที�มีชื�อ

ของผู้นั�นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ�งบอกลักษณะอื�นที�ทาํให้รู้ตัวผู้นั�นได้  เช่น  ลายพิมพ์นิ� วมือ  

แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี�ยวกับสิ�ง

เฉพาะตัวของผู้ที�ถงึแก่กรรมแล้วด้วย 

 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 “คนต่างด้าว” หมายความว่า  บุคคลธรรมดาที�ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ�นที�อยู่ 

ในประเทศไทย  และนิติบุคคลดังต่อไปนี�  



๑๗ 

 

 (๑) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มีทุนเกนิกึ�งหนึ�งเป็นของคนต่างด้าว  ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ 

ให้ถอืว่าใบหุ้นนั�นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ 

 (๒) สมาคมที�มีสมาชิกเกนิกึ�งหนึ�งเป็นคนต่างด้าว 

 (๓) สมาคมหรือมูลนิธทิี�มีวัตถุประสงค์เพื�อประโยชน์ของคนต่างด้าว 

 (๔) นิติบุคคลตาม  (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอื�นใดที�มีผู้จัดการหรือกรรมการเกนิกึ�งหนึ�ง

เป็นคนต่างด้าว 

  นิติบุคคลตามวรรคหนึ�ง  ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคล

อื�น  ให้ถอืว่าผู้จัดการหรือกรรมการ  หรือสมาชิก  หรือเจ้าของทุนดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว 

 มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี�  และมีอาํนาจออกกฎกระทรวง  

เพื�อปฏบิัติตามพระราชบัญญัตินี�  

 กฎกระทรวงนั�น  เมื�อประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 มาตรา ๖ ให้จัดตั�งสาํนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ�นในสังกดัสาํนักงาน

ปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี  มีหน้าที�ปฏบัิติงานเกี�ยวกบังานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการและ

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐ  และให้คาํปรึกษา

แกเ่อกชนเกี�ยวกบัการปฏบัิติตามพระราชบัญญัตินี�  

 

หมวด  ๑ 

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 

_______________ 

 มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี�ลงพิมพ์ใน

ราชกจิจานุเบกษา 

 (๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาํเนินงาน 

 (๒) สรุปอาํนาจหน้าที�ที�สาํคัญและวิธกีารดาํเนินงาน 



๑๘ 

 

 (๓) สถานที�ติดต่อเพื�อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคาํแนะนาํในการติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐ 

 (๔) กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ข้อบังคับ  คาํสั�ง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน นโยบาย หรือ

การตีความ  ทั�งนี�  เฉพาะที�จัดให้มีขึ� นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื�อให้มีผลเป็นการทั�วไปต่อเอกชนที�

เกี�ยวข้อง 

 (๕) ข้อมูลข่าวสารอื�นตามที�คณะกรรมการกาํหนด 

 ข้อมูลข่าวสารใดที�ได้มีการจัดพิมพ์เพื�อให้แพร่หลายตามจาํนวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลง

พิมพ์ในราชกจิจานุเบกษาโดยอ้างองิถงึสิ�งพิมพ์นั�นกใ็ห้ถอืว่าเป็นการปฏบัิติตามบทบัญญัติวรรคหนึ�ง

แล้ว 

 ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ�งไว้เผยแพร่เพื�อขายหรือ

จาํหน่ายจ่ายแจก ณ ที�ทาํการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั�นตามที�เหน็สมควร 

 มาตรา ๘ ข้อมูลข่าวสารที�ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา  ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกจิจา

นุเบกษา  จะนาํมาใช้บังคับในทางที�ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้  เว้นแต่ผู้นั�นจะได้รู้ ถึงข้อมูลข่าวสารนั�น

ตามความเป็นจริงมากอ่นแล้วเป็นเวลาพอสมควร    

 มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล

ข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี� ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้   ทั�งนี�  ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที�คณะกรรมการกาํหนด 

 (๑) ผลการพิจารณาหรือคาํวินิจฉัยที�มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั�งความเหน็แย้งและคาํสั�งที�

เกี�ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

 (๒) นโยบายหรือการตีความที�ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา  ๗ (๔) 

 (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของปีที�กาํลังดาํเนินการ 

 (๔) คู่มือหรือคาํสั�งเกี�ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที�ของรัฐ ซึ�งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที�

ของเอกชน 

 (๕) สิ�งพิมพ์ที�ได้มีการอ้างองิถึงตามมาตรา  ๗ วรรคสอง 



๑๙ 

 

 (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที�มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน

ในการจัดทาํบริการสาธารณะ 

 (๗) มติคณะรัฐมนตรี   หรือมติคณะกรรมการที� แต่งตั� งโดยกฎหมาย  หรือโดยมติ

คณะรัฐมนตรี  ทั�งนี�  ให้ระบุรายชื�อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเทจ็จริง หรือข้อมูลข่าวสารที�

นาํมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 

 (๘) ข้อมูลข่าวสารอื�นตามที�คณะกรรมการกาํหนด 

 ข้อมูลข่าวสารที�จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ�ง  ถ้ามีส่วนที�ต้องห้ามมิให้เปิดเผย

ตามมาตรา  ๑๔ หรือมาตรา  ๑๕ อยู่ด้วย  ให้ลบหรือตัดทอนหรือทาํโดยประการอื�นใดที�ไม่เป็นการ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั�น 

 บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี�ยวข้องหรือไม่กต็ามย่อมมีสิทธเิข้าตรวจดู ขอสาํเนาหรือขอสาํเนา

ที�มีคาํรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ�งได้  ในกรณีที�สมควรหน่วยงานของรัฐ

โดย 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั�นกไ็ด้   ในการนี� ให้

คาํนึง ถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั�งนี� เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็น

อย่างอื�น 

  คนต่างด้าวจะมีสทิธติามมาตรานี� เพียงใดให้เป็นไปตามที�กาํหนดโดยกฎกระทรวง 

 มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา  ๗  และมาตรา  ๙  ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที�

มีกฎหมายเฉพาะกาํหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผย ด้วยวิธีการอย่างอื�น 

 มาตรา ๑๑ นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที�ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือที�

จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรือที�มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา ๒๖ แล้ว ถ้า

บุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื�นใดของราชการและคําขอของผู้นั�นระบุข้อมูลข่าวสารที� ต้องการใน

ลักษณะที�อาจเข้าใจได้ตามควร  ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั�นให้แกผู้่ขอภายใน

เวลาอนัสมควร เว้นแต่ผู้นั�นขอจาํนวนมากหรือบ่อยครั�งโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  



๒๐ 

 

 ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที�อาจบุบสลายง่าย  หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาใน

การจัดหาให้หรือจะจัดทาํสาํเนาให้ในสภาพอย่างหนึ�งอย่างใด เพื�อมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูล

ข่าวสารนั�นกไ็ด้ 

 ข้อมูลข่าวสารของราชการที�หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ�งต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที�มี

อยู่แล้วในสภาพที�พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดทาํ วิเคราะห์ จาํแนก  รวบรวม  หรือจัดให้มี

ขึ�นใหม่ เว้นแต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที�บันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพ

หรือเสียง  ระบบคอมพิวเตอร์  หรือระบบอื�นใด  ทั�งนี�  ตามที�คณะกรรมการกาํหนด  แต่ถ้าหน่วยงาน

ของรัฐเห็นว่ากรณีที�ขอนั�นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า  และเป็นเรื�องที�จําเป็นเพื� อ

ปกป้องสิทธิเสรีภาพสาํหรับผู้นั�นหรือเป็นเรื�องที�จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ  หน่วยงานของรัฐจะ

จัดหาข้อมูลข่าวสารนั�นให้กไ็ด้ 

 บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที�จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใด

ขึ�นใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอ หากเป็นการสอดคล้องด้วยอาํนาจหน้าที�ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั�นอยู่

แล้ว 

 ให้นําความในมาตรา  ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี�  มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมูล

ข่าวสารให้ตามมาตรานี�  โดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๒ ในกรณีที�มีผู้ยื�นคาํขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา  ๑๑  แม้ว่าข้อมูล

ข่าวสารที�ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง หรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั�น

หรือจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื�นกต็าม ให้หน่วยงานของรัฐที�รับคาํขอให้

คาํแนะนาํ เพื�อไปยื�นคาํขอต่อหน่วยงานของรัฐที�ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั�นโดยไม่ชักช้า 

 ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับคําขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที�มีคําขอเป็นข้อมูลข่าวสารที�จัดทาํโดย

หน่วยงานของรัฐแห่งอื�น และได้ระบุห้ามการเปิดเผยไว้ตามระเบียบที�กาํหนดตามมาตรา  ๑๖  ให้ส่ง

คาํขอนั�นให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดทาํข้อมูลข่าวสารนั�นพิจารณาเพื�อมีคาํสั�งต่อไป 

 มาตรา ๑๓ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม่จัด

ข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แกต่นตามมาตรา 

๑๑ หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี�  หรือปฏิบัติหน้าที�ล่าช้าหรือเห็นว่าตนไม่ได้รับ

ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ผู้นั�นมีสิทธร้ิองเรียนต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นเรื�องเกี�ยวกบั



๒๑ 

 

การมีคาํสั�งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา  ๑๕  หรือคาํสั�งไม่รับฟังคาํคัดค้านตามมาตรา  ๑๗  

หรือคาํสั�งไม่แก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 

 ในกรณีที�มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ�ง  คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้ว

เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที�ได้รับคาํร้องเรียน  ในกรณีที�มีเหตุจาํเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้  

แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั�งหมดแล้วต้องไม่เกนิหกสิบวัน 

 

หมวด  ๒ 

ขอ้มูลข่าวสารที�ไม่ตอ้งเปิดเผย 

_______________ 

 

 มาตรา ๑๔ ข้อมูลข่าวสารของราชการที�อาจก่อให้เกดิความเสียหายต่อสถาบัน 

จะเปิดเผยมิได้ 

 มาตรา ๑๕ ข้อมูลข่าวสารของราชการที�มีลักษณะอย่างหนึ�งอย่างใดดังต่อไปนี�  หน่วยงาน

ของรัฐหรือเจ้าหน้าที�ของรัฐอาจมีคาํสั�งมิให้เปิดเผยกไ็ด้ โดยคาํนึงถึงการปฏิบัติหน้าที�ตามกฎหมาย

ของหน่วยงานของรัฐ  ประโยชน์สาธารณะ  และประโยชน์ของเอกชนที�เกี�ยวข้องประกอบกนั 

 (๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกดิความเสียหายต่อความมั�นคงของประเทศ  ความสัมพันธร์ะหว่าง
ประเทศและความมั�นคงในทางเศรษฐกจิหรือการคลังของประเทศ 
 (๒) การเปิดเผยจะทาํให้การบังคับใช้กฎหมายเสื�อมประสิทธิภาพ  หรือไม่อาจสาํเร็จตาม

วัตถุประสงค์ได้  ไม่ว่าจะเกี�ยวกบัการฟ้องคดี การป้องกนั การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ  

หรือการรู้แหล่งที�มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่กต็าม 

 (๓) ความเห็นหรือคาํแนะนาํภายในหน่วยงานของรัฐในการดาํเนินการเรื�องหนึ�งเรื�องใด  แต่

ทั�งนี� ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ  รายงานข้อเท็จจริง  หรือข้อมูลข่าวสารที�นํามาใช้ในการทํา

ความเหน็หรือคาํแนะนาํภายในดังกล่าว 

 (๔) การเปิดเผยจะก่อให้เกดิอนัตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ�งบุคคลใด 

พระมหากษัตริย์ 



๒๒ 

 

 (๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ�งการเปิดเผยจะเป็นการรุกลํ�าสิทธิ 

ส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 

 (๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการที�มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย  หรือข้อมูลข่าวสารที�มีผู้ให้

มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนาํไปเปิดเผยต่อผู้อื�น 

 (๗) กรณีอื�นตามที�กาํหนดให้พระราชกฤษฎีกา 

 คาํสั�งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกาํหนดเงื�อนไขอย่างใดกไ็ด้  แต่ต้องระบุไว้ด้วย

ว่าที�เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีคาํสั�ง

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที�ของรัฐตามลําดับสายการ

บังคับบัญชา  แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที�กาํหนด

ในพระราชบัญญัตินี�  

 มาตรา ๑๖ เพื�อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผย

ต่อบุคคลใดได้หรือไม่ภายใต้เงื�อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้รั�วไหลให้หน่วยงานของรัฐ

กาํหนดวิธีการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารนั�น  ทั�งนี�  ตามระเบียบที�คณะรัฐมนตรีกาํหนดว่าด้วยการรักษา

ความลับของทางราชการ 

 มาตรา ๑๗ ในกรณีที�เจ้าหน้าที�ของรัฐเหน็ว่า  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจ

กระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที�ของรัฐแจ้งให้ผู้นั�นเสนอคาํคัดค้านภายในเวลาที�

กาํหนด แต่ต้องให้เวลาอันสมควรที� ผู้นั�นอาจเสนอคาํคัดค้านได้ ซึ�งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่

วันที�ได้รับแจ้ง 

 ผู้ที�ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ�ง  หรือผู้ที�ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจ

กระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตน มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั�นได้โดยทาํเป็นหนังสือ

ถึงเจ้าหน้าที�ของรัฐผู้รับผิดชอบ 

 ในกรณีที�มีการคัดค้าน  เจ้าหน้าที�ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาคาํคัดค้านและแจ้งผลการ

พิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า  ในกรณีที�มีคําสั�งไม่รับฟังคําคัดค้าน เจ้าหน้าที�ของรัฐจะ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั�นมิได้จนกว่าจะล่วงพ้นกาํหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘  หรือจนกว่า

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีคําวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั�นได้  

แล้วแต่กรณี 



๒๓ 

 

 มาตรา ๑๘ ในกรณีที�เจ้าหน้าที�ของรัฐมีคาํสั�งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา  ๑๔ 

หรือมาตรา  ๑๕  หรือมีคาํสั�งไม่รับฟังคาํคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา ๑๗  ผู้นั�นอาจ

อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วันที�ได้รับแจ้ง

คาํสั�งนั�นโดยยื�นคาํอทุธรณ์ต่อคณะกรรมการ 

 มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกี�ยวกับข้อมูลข่าวสารที�มีคาํสั�งมิให้เปิดเผยนั�นไม่ว่าจะเป็นการ

พิจารณาของคณะกรรมการ  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือศาลกไ็ด้  จะต้อง

ดาํเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิให้ข้อมูลข่าวสารนั�นเปิดเผยแก่บุคคลอื�นใดที�ไม่จําเป็นแก่การ

พิจารณาและในกรณีที�จาํเป็นจะพิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดกไ็ด้ 

 มาตรา ๒๐ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใด แม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย

ใดให้ถอืว่าเจ้าหน้าที�ของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็นการกระทาํโดยสจุริตในกรณีดังต่อไปนี�  

 (๑) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕  ถ้าเจ้าหน้าที�ของรัฐได้ดาํเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบ

ตามมาตรา ๑๖ 

 (๒) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕  ถ้าเจ้าหน้าที�ของรัฐในระดับตามที�กาํหนดในกฎกระทรวงมี

คําสั�งให้เปิดเผยเป็นการทั�วไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใด เพื�อประโยชน์อันสําคัญยิ�งกว่าที� เกี�ยวกับ

ประโยชน์สาธารณะ  หรือชีวิต  ร่างกาย  สุขภาพ หรือประโยชน์อื�นของบุคคล  และคาํสั�งนั�นได้กระทาํ

โดยสมควรแก่เหตุ  ในการนี� จะมีการกาํหนดข้อจาํกัดหรือเงื�อนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารนั�น

ตามความเหมาะสมกไ็ด้ 

 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ�งไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิด

ตามกฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกล่าว 

หมวด  ๓ 

ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล 

______________ 

 มาตรา ๒๑ เพื�อประโยชน์แห่งหมวดนี�  “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา 

ที�มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาที�ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ�นที�อยู่ในประเทศไทย 



๒๔ 

 

  มาตรา ๒๒ สาํนักข่าวกรองแห่งชาติ  สาํนักงานสภาความมั�นคงแห่งชาติ และหน่วยงานของ

รัฐแห่งอื�นตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง  อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

กาํหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขที�มิให้นําบทบัญญัติวรรคหนึ�ง (๓) ของมาตรา ๒๓  มาใช้

บังคับกบัข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที�อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวกไ็ด้ 

 หน่วยงานของรัฐแห่งอื�นที�จะกาํหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ�งนั�น ต้องเป็นหน่วยงานของ

รัฐซึ�งการเปิดเผยประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ�ง (๓) จะเป็นอุปสรรค

ร้ายแรงต่อการดาํเนินการของหน่วยงานดังกล่าว 

 มาตรา ๒๓ หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี�ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ดังต่อไปนี�  

 (๑) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที�เกี�ยวข้อง และจําเป็นเพื� อการ

ดาํเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้สาํเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั�น  และยกเลิกการจัดให้มีระบบ

ดังกล่าวเมื�อหมดความจาํเป็น 

 (๒) พยายามเกบ็ข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล  โดยเฉพาะอย่างยิ�งในกรณีที�จะ
กระทบถึงประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั�น 
 (๓) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอ

เกี�ยวกับสิ�งดังต่อไปนี�  

  (ก) ประเภทของบุคคลที�มีการเกบ็ข้อมูลไว้ 

  (ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

  (ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 

  (ง) วิธกีารขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล 

  (จ) วิธกีารขอให้แก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อมูล 

  (ฉ) แหล่งที�มาของข้อมูล 

 (๔) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ 



๒๕ 

 

 (๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามความเหมาะสม  

เพื�อป้องกนัมิให้มีการนาํไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล 

 ในกรณีที�เกบ็ข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล  หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของ

ข้อมูลทราบล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที�จะนาํข้อมูลมาใช้  ลักษณะการใช้

ข้อมูลตามปกติ  และกรณีที�ขอข้อมูลนั�นเป็นกรณีที�อาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็นกรณีมี

กฎหมายบังคับ 

 หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ไปยังที�ใดซึ�งจะเป็นผลให้บุคคลทั�วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั�นได้  เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้

ข้อมูลตามปกต ิ

 มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที�อยู่ในความควบคุมดูแล

ของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื�นหรือผู้อื�น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของ

ข้อมูลที�ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั�นมิได้  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยดังต่อไปนี�  

 (๑) ต่อเจ้าหน้าที�ของรัฐในหน่วยงานของตน เพื�อการนาํไปใช้ตามอาํนาจหน้าที�ของหน่วยงาน

ของรัฐแห่งนั�น 

 (๒) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสาร 

ส่วนบุคคลนั�น 

 (๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที�ทาํงานด้วยการวางแผน หรือการสถติิ หรือสาํมะโนต่างๆ ซึ�งมีหน้าที�

ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื�น 

 (๔) เป็นการให้เพื�อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย โดยไม่ระบุชื�อหรือส่วนที�ทาํให้รู้ว่าเป็นข้อมูล

ข่าวสารส่วนบุคคลที�เกี�ยวกบับุคคลใด 

 (๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิกรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื�นของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรค

หนึ�ง  เพื�อการตรวจดูคุณค่าในการเกบ็รักษา 

 (๖) ต่อเจ้าหน้าที�ของรัฐ เพื�อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  การสืบสวน  

การสอบสวน  หรือการฟ้องคด ี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดกต็าม 



๒๖ 

 

 (๗) เป็นการให้ซึ�งจาํเป็น เพื�อการป้องกนัหรือระงับอนัตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 

 (๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าที�ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที�มีอาํนาจตามกฎหมายที�จะ

ขอข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

 (๙) กรณีอื�นตามที�กาํหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ�ง (๓) (๔) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)  และ 

(๙) ให้มีการจัดทาํบัญชีแสดงการเปิดเผยกาํกบัไว้กบัข้อมูลข่าวสารนั�น  ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที�

กาํหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕  บุคคลย่อมมีสิทธิที�จะได้รู้ถึงข้อมูล

ข่าวสารส่วนบุคคลที� เกี�ยวกับตน   และเมื� อบุคคลนั�นมีคําขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที�

ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั�นจะต้องให้บุคคลนั�นหรือผู้กระทาํการแทนบุคคลนั�นได้ตรวจดูหรือได้รับ

สาํเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที�เกี�ยวกบับุคคลนั�น  และให้นาํมาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม  

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 การเปิดเผยรายงานการแพทย์ที�เกี�ยวกับบุคคลใด  ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที�ของรัฐจะ

เปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที�บุคคลนั�นมอบหมายกไ็ด้ 

 ถ้าบุคคลใดเหน็ว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที�เกี�ยวกบัตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที�เป็นจริง ให้มี

สิทธิยื�นคาํขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที�ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือลบ

ข้อมูลข่าวสารส่วนนั�นได้ ซึ�งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคาํขอดังกล่าว และแจ้งให้บุคคลนั�น

ทราบโดยไม่ชักช้า 

 ในกรณีที�หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที�มีคาํขอ ให้ผู้

นั�นมีสทิธอิุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับ

แจ้งคาํสั�งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร  โดยยื�นคาํอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ  

และไม่ว่ากรณีใดๆ ให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคาํขอของตนแนบไว้

กบัข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที�เกี�ยวข้องได้ 

 ให้บุคคลตามที�กาํหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา ๒๓  มาตรา ๒๔ และ

มาตรานี�แทนผู้เยาว์  คนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถหรือเจ้าของข้อมูลที�ถึงแก่กรรม

แล้วก ็

ได้ 



๒๗ 

 

หมวด  ๔ 

เอกสารประวติัศาสตร ์

___________ 

 

 มาตรา ๒๖ ข้อมูลข่าวสารของราชการที�หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเกบ็รักษาหรือมีอายุ

ครบกาํหนดตามวรรคสองนับแต่วันที�เสรจ็สิ� นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั�น ให้หน่วยงานของรัฐส่ง

มอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื�นของรัฐตามที�กาํหนดในพระราช

กฤษฎีกา เพื�อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 

 กาํหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ�งให้แยกประเภท   ดังนี�  

 (๑) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔  เมื�อครบเจด็สิบห้าปี 

 (๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕  เมื�อครบยี�สิบปี 

 กาํหนดเวลาตามวรรคสอง  อาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี�  

 (๓) หน่วยงานของรัฐยังจาํเป็นต้องเกบ็รักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพื�อประโยชน์ใน

การใช้สอย โดยต้องจัดเกบ็และจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที�จะตกลงกับหอจดหมายเหตุ

แห่งชาติ กรมศิลปากร 

 (๔) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า  ข้อมูลข่าวสารนั�นยังไม่ควรเปิดเผย โดยมีคาํสั�งขยายเวลากาํกับ

ไว้เป็นการเฉพาะราย คาํสั�งการขยายเวลานั�นให้กาํหนดระยะเวลาไว้ด้วย 

แต่จะกาํหนดเกนิคราวละห้าปีไม่ได้ 

 การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจาํเป็น ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

 บทบัญญัติตามมาตรานี�  มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที�คณะรัฐมนตรีออก

ระเบียบกาํหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที�ของรัฐจะต้องทาํลายหรืออาจทาํลายได้โดยไม่ต้อง

เกบ็รักษา 



๒๘ 

 

หมวด  ๕ 

คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

______________ 

 มาตรา ๒๗  ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซึ� ง

นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม  

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมั�นคงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

ผู้อาํนวยการสาํนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อาํนวยการสาํนักงบประมาณและผู้ทรงคุณวุฒิอื�นจากภาครัฐ

และภาคเอกชน ซึ�งคณะรัฐมนตรีแต่งตั�งอกีเก้าคนเป็นกรรมการ 

 ให้ปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั�งข้าราชการของสาํนักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรีคนหนึ�ง

เป็นเลขานุการ  และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอาํนาจหน้าที�  ดังต่อไปนี�  

 (๑) สอดส่องดูแล และให้คาํแนะนาํเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของเจ้าหน้าที�ของรัฐและหน่วยงาน

ของรัฐในการปฏบัิติตามพระราชบัญญัตนีิ�  

 (๒) ให้คาํปรึกษาแก่เจ้าหน้าที�ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ  เกี�ยวกบัการปฏบิัตติาม

พระราชบัญญัตินี�ตามที�ได้รับคาํขอ 

 (๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของ

คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตนีิ�  

 (๔) พิจารณาและให้ความเหน็เรื�องร้องเรียนตามมาตรา  ๑๓ 

 (๕) จัดทาํรายงานเกี�ยวกบัการปฏบัิติตามพระราชบัญญัตินี�  เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั�งคราว

ตามความเหมาะสม  แต่อย่างน้อยปีละหนึ�งครั�ง 

 (๖) ปฏบัิติหน้าที�อื�นตามที�กาํหนดในพระราชบัญญัตินี�  

 (๗) ดาํเนินการเรื�องอื�นตามที�คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 



๒๙ 

 

 มาตรา  ๒๙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ�งได้รับแต่งตั�งตามมาตรา ๒๗  มีวาระอยู่ในตาํแหน่ง

คราวละสามปีนับแต่วันที�ได้รับแต่งตั�ง  ผู้ที�พ้นจากตาํแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั�งใหม่ได้ 

 มาตรา  ๓๐  นอกจากการพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ�งได้รับแต่งตั�ง

ตามมาตรา ๒๗  พ้นจากตาํแหน่ง เมื�อ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื�อมเสีย  บกพร่อง  หรือไม่สุจริตต่อหน้าที�  

หรือหย่อนความสามารถ 

 (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (๖) ได้รับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสาํหรับความผิดที�ได้

กระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 มาตรา  ๓๑  การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของ

จาํนวนกรรมการทั�งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที�ประชุม   ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ

ปฏบัิติหน้าที�ได้  ให้กรรมการที�มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม 

 การวินิจฉัยชี� ขาดของที�ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ�งให้มีเสียงหนึ�งในการ

ลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�

ขาด 

 มาตรา  ๓๒  ให้คณะกรรมการมีอาํนาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคาํหรือให้ส่งวัตถุ  เอกสาร 

หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้ 

 มาตรา  ๓๓  ในกรณีที�หน่วยงานของรัฐปฏเิสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที�มีคาํขอไม่ว่าจะเป็น

กรณีมาตรา ๑๑  หรือมาตรา ๒๕  ถ้าผู้มีคาํขอไม่เชื�อว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการ



๓๐ 

 

ตามมาตรา ๑๓  ให้คณะกรรมการมีอาํนาจเข้าดําเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที�

เกี�ยวข้องได้ และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

 หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที�ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ�งคณะกรรมการ

มอบหมายเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที�อยู่ในความครอบครองของตนได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร

ที�เปิดเผยได้หรือไม่กต็าม 

 มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแต่งตั�งคณะอนุกรรมการเพื�อพิจารณาหรือปฏบัิติงานอย่างใด

อย่างหนึ�งตามที�คณะกรรมการมอบหมายกไ็ด้และให้นาํความในมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด  ๖ 

คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 

________________ 

 

 มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ   ตามความ

เหมาะสม  ซึ�งคณะรัฐมนตรีแต่งตั�งตามข้อเสนอของคณะกรรมการ  มีอาํนาจหน้าที�พิจารณาวินิจฉัย

อุทธรณ์คําสั�งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา  ๑๕  หรือคําสั�งไม่รับฟังคํา

คัดค้านตามมาตรา  ๑๗  และคาํสั�งไม่แก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา  

๒๕ 

 การแต่งตั�งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ�ง  ให้แต่งตั�งตามสาขา

ความเชี�ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ  เช่น  ความมั�นคงของประเทศ  เศรษฐกิจ

และการคลังของประเทศ  หรือการบังคับใช้กฎหมาย 

 มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะหนึ�งๆ ประกอบด้วย

บุคคลตามความจาํเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน  และให้ข้าราชการที�คณะกรรมการแต่งตั�งปฏิบัติ

หน้าที�เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



๓๑ 

 

 ในกรณีพิจารณาเกี�ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉัย 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารซึ� งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั�นจะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้ 

 กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการไม่ได้ 

 มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งคาํอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสาร  โดยคาํนึงถึงความเชี�ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารแต่ละสาขาภายในเจด็วัน นับแต่วันที�คณะกรรมการได้รับคาํอทุธรณ์ 

 คาํวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที�สุด และในการมี 

คาํวินิจฉัยจะมีข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื�อให้หน่วยงานของรัฐที�เกี�ยวข้องปฏิบัติเกี�ยวกับ

กรณีใดตามที�เหน็สมควรกไ็ด้ 

 ให้นาํความในมาตรา  ๑๓  วรรคสอง  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม 

 มาตรา ๓๘ อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละสาขา  

วิธีพิจารณาและวินิจฉัย  และองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัย  ให้เป็นไปตามระเบียบที�

คณะกรรมการกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา ๓๙ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๙  มาตรา ๓๐  มาตรา ๓๒  และบทกาํหนดโทษที�

ประกอบกบับทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดย

อนุโลม 

หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 

_______________ 

 มาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาํสั�งของคณะกรรมการที�สั�งตามมาตรา  ๓๒   ต้องระวาง

โทษจาํคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกนิห้าพันบาท  หรือทั�งจาํทั�งปรับ มาตรา ๔๑ ผู้ใด

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจาํกัดหรือเงื�อนไขที�เจ้าหน้าที�ของรัฐกาํหนดตามมาตรา ๒๐ ต้องระวาง

โทษจาํคุกไม่เกินหนึ�งปี  หรือปรับไม่เกนิสองหมื�นบาท  หรือทั�งจาํทั�งปรับ 



๓๒ 

 

บทเฉพาะกาล 

_____________ 

 มาตรา ๔๒ บทบัญญัติมาตรา ๗  มาตรา ๘  และมาตรา ๙  มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสาร

ของราชการที�เกดิขึ�นกอ่นวันที�พระราชบัญญัตินี� ใช้บังคับ 

 ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ�ง  หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรค

หนึ�งไว้เพื�อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ แล้วแต่กรณ ี  ทั�งนี�  ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที�คณะกรรมการ

จะได้กาํหนด 

 มาตรา ๔๓ ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗  ในส่วนที�

เกี�ยวกบัข้อมูลข่าวสารของราชการ  ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที�ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัตินี�   

เว้นแต่ระเบียบที�คณะรัฐมนตรีกาํหนดตามมาตรา ๑๖ จะได้กาํหนดเป็นอย่างอื�น 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 

นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี�  คือ ในระบอบประชาธิปไตย  การให้

ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี�ยวกับการดาํเนินการต่างๆ ของรัฐเป็น

สิ�งจาํเป็น  เพื�อที�ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเหน็และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับ

ความเป็นจริง  อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ�งขึ�น  สมควรกาํหนดให้

ประชาชนมีสิทธไิด้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ  โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที�แจ้งชัดและจาํกดั

เฉพาะข้อมูลข่าวสารที�หากเปิดเผยแล้วจะเกดิความเสยีหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที�สาํคัญ

ของเอกชน   ทั�งนี�  เพื�อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั�นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึง

สิทธิหน้าที�ของตนอย่างเต็มที�   เพื� อที�จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ� งด้วย  

ประกอบกบัสมควรคุ้มครองสิทธส่ิวนบุคคลในส่วนที�เกี�ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อม

กนั  จึงจาํเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี� 




