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ค าน า 
 

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่มี

เจตนารมณ ์ตอ้งการให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ 

ของรัฐ อกีทั้งยังคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการท างานของระบบราชการให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิ

มากยิ่งขึน้ โดยใหย้ึดหลักว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” 
 

  เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเพื่อส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชน ท าให้การใช้อ านาจของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส่  

เทศบาลต าบลจอมทองจึงได้จัดท า “คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล

จอมทอง ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับข้อมูลขา่วสารของราชการ 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

1. ความส าคัญของคู่มือ 

 1.1 จากการที่มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 8 ประเภท ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู

ได้ ต่อมาคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ประกาศ ณ วันที่ 24 

กุมภาพันธ์ 2541 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานของรัฐตอ้งด าเนินการ 

     1.1.1 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นหา

และศกึษาข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 9 ได้สะดวกตามสมควร 

     1.1.2 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าดัชนีที่มีรายละเอียดเพียงพอส าหรับประชาชน

สามารถค้นหาข้อมูลขา่วสารตามข้อ 1.1.1 ได้เอง 

     1.1.3 ให้หน่วยงานของรับให้มีข้อมูลข่าวสารตามข้อ 1.1.1 ไว้ให้ประชาชนสามารถ

ตรวจดูได้โดยสะดวก กรณีมีความจ าเป็นเรื่องสถานะที่จะแยกข้อมูลข่าวสารบางส่วนไปเก็บไว้

ต่างหากหรือให้บริการ ณ สถานที่แห่งอื่นก็ได้ ทั้งนี้โดยค านึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้ขอ

ข้อมูลขา่วสารประกอบด้วย 

     1.1.4 การให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานของรัฐจะก าหนดระเบียบ

ปฏิบัติเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรอืความปลอดภัยก็ได้ โดยค านึงถึงความสะดวกของ

ประชาชนผู้ขอตรวจดูข้อมูลขา่วสารด้วย 

 1.2 แม้ว่ามาตรา 9 จะก าหนดลักษณะหรือประเภทของข้อมูลข่าวสารไว้แล้วก็ตาม แต่

เป็นสาระบัญญัติที่มีลักษณะกว้าง ๆ เป็นการทั่วไปส าหรับหน่วยงานของรัฐทั้งปวง เมื่อพิจารณา

ในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าราชการส่วนกลาง อันมีกระทรวง ทบวง กรม ศาล 

องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันมี

กรุงเทพมหานคร เมอืงพัทยา องค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และ

องค์การบริหารพืน้ที่พิเศษ ซึ่งจะเห็นถึงความแตกต่างอยู่ 4 ประการ คือ 

     (1) ระดับของหนว่ยงานแตกต่างกัน เช่น ระดับกระทรวงกับระดับองค์การบริหารส่วน

ต าบล เป็นต้น 

     (2) ขนาดของหนว่ยงานแตกต่างกัน เช่น กระทรวงขนาดใหญ่ กรมขนาดใหญ่ กับกรม

ขนาดเล็ก จังหวัดขนาดเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลชัน้ 5 เป็นต้น 

     (3) ขอบอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานแตกต่าง เช่น มีอ านาจหน้าที่กว้างขวางเพราะมี

กฎหมายหลายฉบับที่หน่วยงานต้องปฏิบัติ  เชน่ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น 

     (4)  ปริมาณงานมากน้อยแตกต่างกันขององค์ประกอบ ตาม ข้อ (1) – (3) อันน ามา

ซึ่งปริมาณข้อมูลขา่วสารมากน้อยเช่นกัน 



  จากความแตกต่างดังที่ได้กล่าวมาแล้วขา้งตน้ท าให้เห็นว่า หน่วยงานของรับขนาด

ใหญ่ขอบอ านาจหน้าที่กว้างขวาง อาจมขี้อมูลขา่วสารตามมาตรา 9(1) – (8) ครบทุกประเภทแต่

ขณะเดียวกันหน่วยงานของรัฐขนาดเล็ก เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีข้อมูลข่าวสารบาง

ประเภท บางอนุมาตราเท่านั้น ดังนั้นสถานที่จัดข้อมูลข่าวสารไว้หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูล

ข่าวสารจึงไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันทั้งหมด แต่อย่างน้อยต้องมีสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก 

ข้อมูลขา่วสารที่หนว่ยงานของรัฐนั้นพึงมีตามมาตรา 9 (1) – (8) และระเบียบการให้บริการ จึงได้

มีการศกึษาจัดท าคู่มอืฉบับนีข้ึน้ 
 

2. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 2.1 การสรา้งความเข้าใจใหก้ระจ่างขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 

9 (1) – (8)  และศูนย์ขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

 2.2 การใช้ตัวอย่างที่มีอยู่เป็นแนวทางในการตรวจสอบพิจารณาและคัดเลือกข้อมูล

ข่าวสารหน่วยงานของรัฐมีอยู่ว่า มีข้อมูลข่าวสารใดบ้างที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู

เพราะว่า ไม่มีใครที่ทราบและเข้าใจข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานใด ๆ ได้ดีว่าหน่วยงานเจ้าของ

ข้อมูลขา่วสารนัน้ 

 2.3 บุคลากรประจ าศูนย์ขอ้มูลข่าวสารจะได้ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 2.4 เป็นความริเริ่มที่จะแนะน า ส่งเสริม ผลักดันให้หน่วยงานของรัฐได้พัฒนาศูนย์ข้อมูล

ข่างสารของราชการให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

บทที่ 2 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
 

1. เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 การให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไทยได้ก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้ง

ส าคัญโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ นับแต่

พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม  พ.ศ. 

2540 เป็นต้นมา ก่อนหน้านั้นเป็นที่ยอมรับว่าสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีอยู่

อย่างจ ากัด การด าเนนิงานของสว่นราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ภายใต้กรอบปฏิบัติของระบบ

ราชการ ซึ่งถือการปกปิดเป็นหลัก การเปิดเผยเป็นกรณียกเว้น เนื่องจากการขาดความชัดเจนใน

เรื่องของการจัดระบบและการบริหารจัดการและการบริการข้อมูลข่าวสาร จึงส่งผลให้การบริหาร

ราชการละการให้บริการแก่ประชาชนไม่เป็นไปด้วยดี การด าเนินที่ผ่านมาจึงเป็นเพียงการปฏิบัติ

ตามความคดิเห็นหรอืการใชดุ้ลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มเีจตนารมณ์อันเป็นความคิดพ้น

ฐานส าคัญอยู่ 5 ประการ คือ 

 (1) เพื่อเป็นการประกันสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน (Rights to know) ในการ

ด าเนินการต่างๆของหน่วยงานของรัฐอย่างกว้างขวาง และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

บริหารของหน่วยงานของรัฐ อันจะน าไปสู่กระบวนการบริหารของรัฐที่เป็นธรรม เสมอภาค และ

สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้การด าเนินงานมคีวามโปร่งใส มีประสิทธิภาพและมีประสทิธิผล 

 (2) เพื่อกระตุ้นใหป้ระชาชนสามารถใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงตามความจริง 

ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศให้มั่นคงและส่งเสริม

ความเป็นรัฐบาลโดยประชาชน 

 (3) เพื่อความจ าเป็นในการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารบางประเภท (need to protect) ซึ่ง

กฎหมายได้ก าหนดไว้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของรัฐประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชนและ

คุ้มครองสทิธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการไปพร้อมกัน 

 (4) เพื่อส่งเสริมการปฏิรูประบบราชการ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเจ้าหน้าที่ 

หนว่ยงานของรัฐเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและต่อประชาชน 

 (5) เพื่อการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ โดยการจ าแนกและจัดระบบเพื่อให้

การน าไปใช้ประโยชน์(การเปิดเผย) และการคุ้มครองข้อมูลขา่วสารเป็นไปทิศทางเดียวกัน 

 จากเจตนารมณ์ข้างต้น ท าให้เนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 ในหมวดที่ 1 ตั้งแต่ มาตรา 7 – 13 จึงได้บัญญัติถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐต้องส่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ข้อมูล

ข่าวสารของราชการที่หนว่ยงานของรัฐต้องจัดให้มไีว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู และข้อมูลข่าวสารขอ

องราชการที่หนว่ยงานของรัฐต้องจัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนผู้ขอ 



 ส่วนในหมวดที่ 2 มาตรา 14 – 20 ได้บัญญัติถึงการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ 

โดยค านึงถึงองค์ประกอบหลักสามประการ คือ การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของ

รัฐเป็นประการที่หนึ่ง แระโยชน์สาธารณะเป็นเป็นประการที่สอง และประโยชน์ของเอกชนที่

เกี่ยวข้องเป็นประการที่สาม นอกจากนี้ยังให้ค านึงถึงข้อมูลข่าวสารที่หาดเปิดเผยแล้วหน่วยงาน

ของรัฐตอ้งรับผดิตามกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ตอ้งรับผิดชอบหากกระท าโดยสุจริต 

 ส่วนในหมวดที่ 3 มาตรา 21 – 25 ได้บัญญัติถึงการเปิดเผยและการจัดระบบข้อมูล

ข่าวสารสว่นบุคคลที่อยู่ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ 

 ส่วนในหมวดที่ 4 มาตรา 26 ได้บัญญัติถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารประเภทเอกสาร

ประวัติศาสตร์เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 

 นอกจากนี้ยังได้มีบัญญัติถึงที่มา อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ

ราชการเอาไว้ในหมวดที่ 5 มาตรา 27 – 34 ตลอดจนบัญญัติถึงที่มา อ านาจ หน้าที่ ของ

คณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในเรื่องเกี่ยวกับที่มาอ านาจหน้าที่ไว้ในหมวดที่ 6 

มาตรา 35 – 39 บัญญัติบทก าหนดโทษไว้ในหมวดที่ 7 มาตรา 40 – 41 และบัญญัติถึงบท

เฉพาะการในมาตรา 42 – 43 

 จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติข้อมูลของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดภารกิจต่าง ๆให้

หน่วยงานของรัฐ อันได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาพิพากษา

อรรถคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐหน่วยงานต่างๆ และ

หนว่ยงานอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ให้มีหน้าที่หลายประการซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

และประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

 

2. บทบัญญัติท่ีเป็นกุญแจในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 2.1 มาตรา 7 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี ้

ลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา 

     (1) โครงการสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 

     (2) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 

     (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงาน

ของรัฐ 

     (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย

หรอืการตคีวาม ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชน

ที่เกี่ยวข้อง 

     (5) ข้อมูลขา่วสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 ข้อมูลขา่วสารใดที่ได้มกีารจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจ านวนพอสมควรแล้ว 

ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงสิ่งพิมพ์นัน้ก็ใหถ้ือว่าเป็นการปฏิบัติตาม

บทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้วให้หนว่ยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหม้ีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้

เผยแพร่เพื่อขายหรือจ าหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐแห่งนัน้ตามที่เห็นสมควร  



 2.2 มาตรา 9 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา  15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดใหม้ี

ข้อมูลขา่วสารของราชการอย่างนอ้ยดังต่อไปนี ้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  

     (1) ผลการพิจารณาหรือค าวินจิฉัยที่มผีลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและ

ค าสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินจิฉัยดังกล่าว  

     (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 

7 (4)  

     (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ  

     (4) คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ

หนา้ที่ของเอกชน  

     (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มกีารอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง  

     (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มลีักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรอืสัญญาร่วมทุนกับ

เอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ  

     (7) มติคณะรัฐมนตรี หรอืมตคิณะกรรมการที่แตง่ตั้งโดยกฎหมาย หรอืโดยมติ

คณะรัฐมนตร ีทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรอืข้อมูลข่าวสารที่

น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย  

     (8) ขอ้มูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด  

ข้อมูลขา่วสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่งถ้ามีส่วนที่ต้องหา้มมิให้

เปิดเผยตามมาตรา 14 หรือ มาตรา 15 อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรอืท าโดยประการอื่นใดที่ไม่

เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนนัน้  

 บุคคลไม่วา่จะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรอืไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิ์เข้าตรวจดู ขอส าเนาหรอืขอ

ส าเนาที่มคี ารับรองถูกต้องของขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐ 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้

ให้ค านึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้นอ้ยประกอบ ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็น

อย่างอื่น  

คนต่างด้าวจะมีสทิธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง  

 มาตรา 10 บทบัญญัติมาตรา 7 และมาตรา 9 ไม่กระทบถึงขอ้มูลข่าวสารของราชการที่

มีกฎหมายเฉพาะก าหนดให้มีการเผยแพร่หรอืเปิดเผย ด้วยวิธีการอย่างอื่น  

 2.3 มาตรา 11 นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

หรือที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้วหรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา 26 

แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการ และค าขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่

ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผดิชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้น

ให้แก่ ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ ผู้นั้นขอจ านวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอัน

สมควร 

 ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยาย

เวลาในการจัดหาให้หรือจะจัดท าส าเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อมิให้เกิดความเสียหาย

แก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่ง 

ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดท า วิเคราะห ์

จ าแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ เว้นแต่ เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่



บันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่

คณะกรรมการก าหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์

ทางการค้า และเป็นเรื่องที่จ าเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพส าหรับผู้นั้น หรือเป็นเรื่องที่จะเป็น

ประโยชน์แก่สาธารณะ หนว่ยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นใหก้็ได้  

บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ

ราชการใดขึ้นใหมใ่ห้แก่ผู้ร้องขอ หากเป็นการสอดคล้องด้วยอ านาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงาน

ของรัฐนัน้อยู่แลว้  ให้น าความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาให้บังคับแก่

การจัดหาข้อมูลขา่วสารใหต้ามมาตรานี ้โดยอนุโลม  

 2.4  มาตรา 14 ในกรณีที่มผีูย้ื่นค าขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 11 แม้ว่า

ข้อมูลข่าวสารที่ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนสาขาของ

หนว่ยงานแหง่นัน้ หรอืจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ตาม ให้หน่วยงาน

ของรัฐที่รับค าขอให้ค าแนะน าเพื่อไปยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น

โดยไม่ชักช้า  

 ถ้าหน่วยงานของรัฐผูร้ับค าขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีค าขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดท าโดย

หนว่ยงานของรัฐแหง่อื่น และได้ระบุห้ามการเปิดเผยไว้ตามระเบียบที่ก าหนดตามมาตรา 16 ให้

ส่งค าขอนั้นให้หนว่ยงานของรัฐผู้จัดท าข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมคี าสั่งต่อไป  
 

ค าอธิบายโดยย่อในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ 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 าเนินงาน

ที่เป็นปัจจุบัน รวมสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร 

2. เป็นการทบทวนบทบัญญัติตา่ง ๆที่เป็นกฎหมายหรือมีสภาพอย่างกฎหมายที่มี

ผลบังคับใช้อยู่ของหนว่ยงานนั้นเพื่อให้มผีลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

  3. เป็นประกาศตอ่สาธารณะถึงอ านาจหน้าที่ความรับผดิชอบของหนว่ยงานถือ

ได้วา่เป็นสัญญาประชาคมระหว่างหนว่ยงานนั้นกับประชาชนและเป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้รับรู้ 

  4. เป็นเครื่องมอืตรวจสอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น 

     3.1.2  มาตรา 7 วรรคแรกแหง่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 ก าหนดให้หนว่ยงานของรัฐต้องสง่ขอ้มูลข่าวสารของราชการอย่างนอ้ยตามที่ก าหนดไว้

ตามมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา คอื  

  1. โครงสรา้งและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 

      จะช่วยให้ประชาชนสามารถรับรู้ได้ว่าหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐแต่ละหน่วยงาน

มีการจัดโครงสร้างการบริหารภายในหน่วยงานนั้นอย่างไร มีการจัดแบ่งเป็นหน่วยงานย่อย

อย่างไร 

  2. สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 

      การก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องสรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธี

ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่นั้นๆ ท าให้ประชาชนสามารถได้รู่ถึงบทบาทที่แท้จริงของแต่ละ

หนว่ยงานมีหน้าที่ส าคัญอย่างไร รวมทั้งได้รูถ้ึงวิธีการหรือกระบวนการท างานของหน่วยงานนั้น ๆ 



อีกด้วย ท าให้ประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบหรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่

เกี่ยวข้องหรอือยู่ในความสนใจของตนเองได้ 

  3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับ

หนว่ยงานของรัฐ 

      เมื่อประชาชนได้ทราบถึงหน่วยงานที่ควรติดต่อแล้ว การที่กฎหมายได้

ก าหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐจะต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เพื่อบอกถึงสถานที่เพื่อติดต่อ

ขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าจึงเป็นการเพิ่มความสะดวกกับประชาชนเพื่อทราบว่าจะไป

ติดต่อที่ใด จุดใด ค าว่าจุดใด ตามนัยนี้เมื่อโยงไปถึงบทบัญญัติในมาตรา 9 ก็คือศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้นั้นเอง รวมทั้งยังเป็นหลักประกันที่ชัดแจ้งว่าหน่วยงานของ

รัฐต้องจัดเจ้าหนา้ที่ไว้เป็นการประจ า เพื่อให้ขอ้มูลข่าวสารและค าแนะน าในการติดต่อไว้ด้วย 

   4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน 

นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไป

ต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

       ข้อมูลขา่วสารตามที่ก าหนดในข้อนี้ กฎหมายมุ่งบังคับเฉพาะข้อมูลข่าวสารทีมี

สภาพอย่างกฎเท่านั้น ทั้งนี ้เนื่องจากกฎเป็นมาตราที่เอามาใช้ในการปกครองโดยเป็นบทบัญญัติที่

มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ เป็น

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าโดยจะมีผลกับข้อเท็จจริงกรณีใดกรณีหนึ่ง ก็ต่อเมื่อข้อเท็จจริงที่

เกิดขึ้นนัน้ตรงกับที่ก าหนดในกฎข้อบังคับแล้ว จงึจะเกิดสภาพบังคับทางกฎหมายโดยมีผลกระทบ

ต่อสทิธิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยทันที 

   โดยปกติในทางปกครอง กฎอาจจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ กฎที่มีผลต่อ

เอกชนทั่วไป และกฎที่มีเฉพาะต่อเจ้าหน้าที่ในองค์กร เช่น ผู้บังคับบัญชาวางระเบียบก าหนด

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ กฎประเภทหลังนี้ไม่มีผลต่อเอกชนจึงไม่อยู่ในบังคับที่

จะต้องพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 

   มาตรา  8 บัญญัติวา่ ขอ้มูลข่าวสารที่มสีภาพอย่างกฎตามข้อนี้ ถ้ายังไม่มีการน า

ลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาจะน าไปใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึง

ข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร นั้นคือได้รู้มานานพอที่จะ

ปฏิบัติตามกฎนั้นโดยมาอุปสรรค 

   5. ข้อมูลขา่วสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

       นอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารตามรายการตามข้อ 1 – 4 แล้ว กฎหมายข้อมูล

ข่าวสารของราชการยังให้อ านาจกับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการในการก าหนดหรือ

ประกาศเพิ่มเติมว่าข้อมูลข่าวสารใดที่หน่วยงานของรัฐจะต้องน าลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 

ทั้งนี ้เพื่อให้เหมาะสมกับการพพัฒนาของสังคมในอนาคต 

 3.2 การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อให้

ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

     3.2.1 ความส าคัญและประโยชน์ของมาตรา 9 

   1. เป็นการวางระบบเอื้ออ านวยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ประเภทที่ประชาชนควรรู้ได้โดยสะดวก 

   2. เป็นการแสดงให้เห็นถึงการบริการบริหารงานราชการแผ่นดินของหน่วยงาน

นั้นวา่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ข้อบังคับ นโยบาย หรอืไม่เพียงใด 



   3. เป็นประโยชน์ในการมีส่วนรวม การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและการ

คุ้มครองสทิธิของประชาชน  

   4. การน าผลการพิจาณา/ตีความและองค์ความรู้มาใช้เป็นบรรทัดฐานในการ

ด าเนนิกิจกรรมไม่ว่าในเรื่องสว่นตัวและ/หรือสว่นร่วม 

  5. การใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อปกป้องประชาชนของตนเองประโยชน์สาธารณและ

การอื่น ๆ  

     3.2.2 มาตรา 9  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ใน

มาตรา 9 ของกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด (ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูล

ข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู) ได้แก่ ต้องจัดให้มีสถานที่หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

และข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก ต้องจัดท าดัชนีหรือรายการข้อมูล

ข่าวสารที่มรีายละเอียดเพียงพอส าหรับประชาชน สามารถค้นหาข้อมูลขา่วสารได้ด้วยตนเอง ฯลฯ  

  ในการจัดขอ้มูลข่าวสารไว้ใหป้ระชาชนเข้าตรวจดูนี้ กฎหมายได้ก าหนดให้

ประชาชนมีสทิธิขอส าเนา (right to copy) หรอืขอส าเนาที่มคี ารับรองถูกต้องด้วย 

  ข้อมูลขา่วสารของราชการที่หนว่ยงานของรัฐจะต้องรวบรวมไว้ใหป้ระชาชนเข้า

ตรวจ ดูได้ (public inspection) อย่างน้อยที่สุดตามที่กฎหมายก าหนด  ได้แก่  

  1. ผลการพิจารณาหรอืค าวนิิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง

และค าสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินจิฉัยดังกล่าว 

      การก าหนดให้น าข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มี

ผลโยตรงต่อเอกชนมารวมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้นี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้ว่า การ

พิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เกี่ยวกับเกอชนของหน่วยงานของรัฐที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาโดย

หลักเกณฑ์หรือตามกฎหมายอย่างไร จะท าให้สามารถได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นแนวทางได้ว่า 

จะต้องเตรียมตัวอย่างไรและหนว่ยงานของรัฐควรจะพิจารณาอย่างไร 

  2. นโยบายหรือการตคีวาม 

      การที่หน่วยงานของรัฐจะมีนโยบายเพื่อด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดสมควร

อย่างยิ่งที่จะต้องให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อให้ความร่วมมือปฎิบัติหรือเพื่อให้ข้อแนะน าต่อแนวทาง

นโยบายดังกล่าวอันเป็นสิ่งที่ส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ดังนั้น นโยบายที่ก าหนดขึ้นหรือ

การตีความ การใช้กฎหมายใด ๆ แม้ไม่เข้าข่ายที่มีสภาพเป็น กฎ ที่ต้องน าไปลงพิมพ์ในราชกิจจา

นุเบกษาก็จะตอ้งน ามารวมไว้ใหป้ระชาชนสามารถตรวจดูได้ 

  3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ 

      ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

อาจถือได้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส าคัญไม่เฉพาะเพื่อให้ผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบการได้รับรู้ข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนแผนงานและโครงการต่าง ๆ 

อย่างเท่าเทียมกัน ท าให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

และท าให้รัฐได้ประโยชน์จากการแข่งขันที่เป็นธรรมและโปร่งใส นอกจากนั้น การที่ประชาชน

สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตามข้อนี้ได้ยังท าให้ประชาชนมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้

งบประมารของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนรายละเอียดของแผนงาน โครงการซึ่งสามารถมี



ส่วนรวมในการตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐในทุก ๆขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมารหรือการ

จัดซื้อจัดจ้างได้ 

   4. คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึง

สิทธิหน้าที่ของเอกชน 

      ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ

รัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน จัดได้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรได้รับรู้

เช่นกันเพื่อที่จะ ได้รู้ว่าการให้บริการหรือการด าเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดกับประชาชนตาม

อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐนั้นได้ก าหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์การพิจารณาและการปฏิบัติ

ของเจา้หนา้ที่ไว้อย่างไร และในการขอรับบริการเรื่องต่างๆ จากหน่วยงานหรือเมื่อต้องการปฏิบัติ

ตามกฎหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ตามที่

ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่จะต้องน ามารวมไว้ให้

ประชาชนตรวจดู กฎหมายก าหนดบังคับเฉพาะที่มผีลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชนเท่านั้น ส่วน

คู่มือหรือค าสั่งใดหากเปิดเผยออกไปจะกระทบถึงผลส าเร็จในการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงาน

ของรัฐก็อาจไมเ่ปิดเผยได้  

  5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มกีารอา้งองิถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 

   เนื่องจากกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีการก าหนดเป็นข้อยกเว้นว่า

ข้อมูลข่าวสารซึ่งแม้จะมีเนื้อหาตรงที่กฎหมายก าหนดให้ต้องน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

แต่ถ้าข้อมูลข่าวสารนั้นได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจ านวนพอสมควรแล้ว  ก็ไม่

จ าเป็นต้องน าข้อมูลขา่วสารนัน้ทั้งหมดไปลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาอีก เพียงแต่จะต้องมีการลง

พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาว่าได้มกีารพิมพเ์ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดังกล่าวแล้ว  โดยให้มีการอ้างถึง

สิ่งพิมพ์ที่มีการพิมพ์เผยแพร่แล้วไว้ในราชกิจจานุเบกษาด้วย ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารลักษณะนี ้

กฎหมายจึงก าหนดให้ต้องน าสิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษาจะต้องน ามารวมไว้

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้  เพื่อป้องกันปัญหาในกรณีจัดหาซือ้ในภายหลังไม่สะดวก 

  6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วม

ทุนกับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ 

      ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสัญญาในการด าเนินการต่างๆของหน่วยงานของรัฐ 

โดยปกติทั่วไปย่อมไม่เป็นความลับ สามารถเปิดเผยได้ แต่ที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐมักจะไม่

เปิดเผยท าให้ประชาชนขาดข้อมูลในการศึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐ จน

บางครั้งปรากฎว่ามีสัญญาในบางกรณีที่รัฐได้ท าไปโดยเสียเปรียบเป็นอย่างมากให้กับคู่สัญญาที่

ไม่อาจส าเร็จตามความมุ่งหมายได้ ดังนั้น กฎหมายจึงเห็นความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดให้มีการ

น าสัญญาต่างๆ ที่ส าคัญ คือ สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาด ตัดตอน หรือ

สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะมารวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ นั้น

หมายความว่า เมื่อใดก็ตามที่หน่วยงานของรัฐมีสัญญาทั้ง 3 ประเภท หน่วยงานของรัฐจะต้อง

น ามาไว้ยังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหนว่ยงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูตลอดเวลา โดยหน่วยงาน

ของรัฐจะไปอ้างเหตุผลใดๆ ในการที่จะไม่น ามารวมไว้ใหป้ระชาชนเข้าตรวจดูไม่ได้ กฎหมายข้อมูล

ข่าวสารของราชการอนุญาตเพียงให้หน่วยงานของรัฐสามารถลบหรือตัดทอยหรือท าโดยประการ

อื่นใด เพื่อไม่ให้เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารบางส่วนที่เห็นว่าเป็นข้อมูล ข่าวสารที่กฎหมาย

ก าหนด ยกเว้นมิให้ต้องเปิดเผย ได้แก่ การเปิดเผยอาจจะกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือ

การเปิดเผยอาจกระท าตอ่ความมั่วคงของประเทศ ฯลฯ 



      การที่กฎหมายก าหนดไว้ในข้อนี ้เฉพาะสัญญา 3 ประเภท เท่านั้นที่ต้องน ามา

รวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู มิได้ความหมายว่าสัญญาอื่นๆของหน่วยงานของรับนั้นมิต้อง

เปิดเผย แต่โดยหลักการแล้วสัญญาโดยส่วนใหญ่เกือบทุกเรื่องจะต้องเปิดเผยให้ประชาชนได้รู้ 

เพียงแต่วา่หน่วยงานของรัฐยังไม่ถูกบังคับหรือถูกก าหนดไว้ต้องน ามารวมไว้ทีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ซึ่งต้องพร้อมใหต้รวจดูได้ทันทีและตลอดเวลาเท่านั้น 

  7. มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติ

คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่

น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ดว้ย 

      เนื่องจากมติของคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการตามที่ก าหนดในข้อนี้เป็น

เรื่องที่มีความส าคัญ ประชาชนจึงควรได้รู้เพื่อจะได้ทราบว่าคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ

ดังกล่าวได้มีการด าเนินการหรือตัดสินใจในเรื่องใดไปแล้วบ้าง เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับสังคมหรือ

ประเทศอย่างไร หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองอย่างไร รวมทั้งหากสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษ

สามารถได้ใชส้ิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการนี้ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารที่สนใจนั้นใน

รายละเอียดอีกได้ ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการก าหนดให้มติคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการดังกล่าว

จะต้องระบุรายชื่อรายงานหรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้นาการพิจารณาไว้ด้วย ข้อก าหนดนี้นับว่า

เป็นประโยชน์ทั้งในส่วนของผู้ที่มีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเมื่อมติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่จะสามารถ

ตรวจสอบได้ว่าการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องต่าง ๆ นั้น มีข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เพียงพอหรือถูกต้อง

มากเพียงใด ในทางตรงกันข้ามประชาชนสามารถตรวจสอบมาตรฐานการพิจารณาได้ว่าการ

ตัดสินใจอยู่บนข้อเท็จจริงและหลักการที่ถูกต้องหรือไม่เพียงใด ซึ่งหากได้มีการปฏิบัติในเรื่องนี้

อย่างจริงจังแล้วก็จะมีส่วนช่วยพัฒนาว่ากระบวนการบริการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนได้อีกชอ่งทางหนึ่ง 

   8. ข้อมูลขา่วสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

      เนื่องจากข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่มีจ านวนมากและมีการพัฒนาปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรได้รู้ในช่วงเวลาปัจจุบันอาจจะแตกต่างไป

จากช่วงเวลาในอนาคต รวมทั้งยังอาจมคีวามแตกต่างกันในแตล่ะภาคของประเทศอกีด้วย 

การที่กฎหมายได้ให้อ านาจกับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการที่จะ

สามารถก าหนดเพิ่มเติมได้ว่าข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องใดที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดมา

รวมไว้ ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  อันเป็นการก าหนดให้ เป็นข้อมูลตามมาตรา 9 แห่ง

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงเป็นการสอดคล้องกับลักษณะที่ไม่

หยุดนิ่งและมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปของข้อมูลข่าวสารท าให้สามารถส่งเสริมให้ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารของราชการสามารถตอบสนองต่อการส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชานได้

อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของสังคมและประชาชนอย่าง

แท้จรงิ ทั้งนี้ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีประกาศแล้วรวม 2 เรื่อง คือประกาศ

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2542 และวันที่ 1 ธันวาคม 

2543 เรื่อง ก าหนดประกาศให้ประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่

หัวหนา้ส่วนราชการลงนามแลว้และเรื่องการก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบ

ดูได้ตามมาตรา 9 (8) คือให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศประกวดราคาและประการสอบ

ราคาเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องน ามารวมไว้ยังศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูอย่าง

น้อย 1 ปีรวมทั้งผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งจะต้องท าเป็นตารางสรุปผลไว้เป็นประจ าทุก



เดือนว่าได้จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีใดมีผู้เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างจ านวนกี่รายเป็นใครบ้าง ผู้ใดได้รับ

การคัดเลือกในวงเงินเท่าใดและสรุปเหตุที่คัดเลือกผู้รับจ้างดังกล่าวด้วย เพื่อให้ประชาชนเข้า

ตรวจดูข้อมูลข่าวสารได้ ซึ่งจะเห็นว่าประกาศคณะกรรมการนี้จะมีส่วนช่วยให้กระบวนการ

ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยส่งเสริมการมี

ส่วนรว่มของประชานในกระบวนการตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

3.3 การเปิดเผยหรอืการจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนที่ขอข้อมูลข่าวสาร

เป็นการเฉพาะราย 

3.3.1 มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนตามที่ขอ โดยก าหนดเป็น

หลักปฏิบัติวา่ ถ้ามีผู้มาขอข้อมูลขา่วสารอื่นใดของราชการและค าขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่

ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควรให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสาร

นั้นใหแ้ก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร 

 หน้าที่ในการเปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนเป็นการเฉพาะ

รายนี้ แตกต่างจาก 2 วิธีแรก ซึ่งมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าข้อมูลข่าวสารประเภทใดที่ต้องที่

ต้องน ามาเปิดเผยโดยน าไปประกาศราชกิจจานุเบกษาและข้อมูลข่าวสารประเภทใดที่จะต้องการ

น ามาเปิดเผยโดยการจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตลอดเวลา 

ส าหรับวิธีที่ 3 หลักปฏิบัติที่ส าคัญ คือการจัดข้อมูลข่าวสารให้ตามที่มีผู้มาขอยื่น

ค าขอกับหนว่ยงานของรัฐไม่วา่จะเป็นข้อมูลข่าวสารเรื่องใดก็ตามพระราชบัญญัติได้มีการก าหนด

เป็นหลักปฏิบัติไว้ว่าถ้ามีผู้มาขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการ และค าขอของผู้นั้นระบุข้อมูล

ข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหา

ข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควรซึ่งจะเห็นว่ารูปแบบการจัดข้อมูลข่าวสารให้กับ

ประชาชนตามวิธีนี้มลีักษณะเป็นการจัดข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ขอเป็นรายกรณี ซึ่งมีความแตกต่าง

กันขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนจึงอาจถือได้ว่าเป็นการจัดข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน

เป็นการเฉพาะราย 

    3.3.2 ขอบเขตของการจัดหาข้อมูลข่าวสารใหเ้ป็นการเฉพาะราย 

 พระราชบัญญัติก าหนดให้หนว่ยงานของรัฐมีหน้าที่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามค า

ขอเฉพาะรายของประชาชรในเวลาอันสมควร ข้อมูลข่าวสารที่ขอนี้ไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องที่ขอว่าขอ

เรื่องอะไร ถ้าไม่เข้าข้อยกเว้นที่จะไม่เปิดเผยตามที่พระราชบัญญัติก าหนด ก็ถือเป็นหน้าที่ของ

หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดหาให้ทั้งสิ้นการปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อนี้พระราชบัญญัติ

ก าหนดให้สามารถท าได้เฉพาะเมื่อขอจ านวนมากหรือขอบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควรเท่านั้น 

    3.3.3 แนวทางการด าเนินการในกรณีเฉพาะบางเรื่อง 

  เนื่องจากการด าเนินการเพื่อจัดหาข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนเป็นการเฉพาะ

รายนี้อาจมปีัญหาหาการด าเนินในบางกรณีได้ พระราชบัญญัติจึงก าหนดแนวทางเพื่อด าเนินการ

ในกรณีตา่ง ๆดังนี้ 

  1. กรณีข้อมูลข่าวสารของราชการที่ผู้มาขอมีสภาพที่อาจบุบสลายได้ง่าย ใน

กรณีนี้หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให้หรือจะจัดท าส าเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่ง

อย่างใดเพื่อมใิห้เสียหายแก่ขอ้มูลข่าวสารนัน้ก็ได้ 



  2. ข้อมูลขา่วสารของราชการที่หนว่ยงานของรัฐต้องจัดหาให้กับประชาชนตามค า

ขอโดยหลักการแล้วต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพพร้อมที่จะให้ มิใช่เป็นการต้องไป

จัดท าวิเคราะห์ จ าแนกรวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ ทั้งนี้ เพื่อมิให้การจัดหาข้อมูลข่าวสารนี้เป็น

การเพิ่มภาระแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์แก่ผู้ขอเฉพาะรายบางคนเท่านั้น แต่

พระราชบัญญัติก็ยังเปิดโอกาสว่าถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนั้นมิ ใช่การแสวงหา

ผลประโยชน์ทางการค้าและเป็นเรื่องจ าเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพส าหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่องที่

เป็นประโยชน์แก่สาธารณะหนว่ยงานของรัฐจะจัดท าขอ้มูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้ 

  3. ในกรณีที่มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารใดแต่ในขณะนั้นไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ขอถ้า

หนว่ยงานของรัฐเห็นว่าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงาน

ของรัฐแลว้หน่วยงานของรัฐนัน้ ๆ จะจัดให้ขอ้มูลข่าวสารของราชการตามที่มีผู้ขอขึน้ก็ใหมก่็ได้ 

     3.3.4  แนวทางการด าเนินงานในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารบางสว่นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่

สามารถเปิดเผย 

  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีผู้ยื่นค าขอให้เปิดเผยเป็นการเฉพาะรายนี้ในกรณีที่

อาจมีข้อมูลข่าวสารบางส่วนที่อยู่ในหลักเกณฑ์ก าหนดยกเว้นให้ไม่เปิดเผย พระราชบัญญัติได้

ก าหนดเป็นหลักปฏิบัติให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินการลบหรือตัดทอน หรือ

ด าเนินการโดยประการใดประการหนึ่ง ที่ไม่เป็นการเปิดเผลข้อมูลข่าวสารในส่วนที่ไม่สามารถ

เปิดเผยดังกล่าว ก่อนที่จะเปิดเผยหรอืจัดหาข้อมูลขา่วสารใหแ้ก่ผู้ยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารต่อไป 

     3.3.5 สว่นแนวทางการด าเนนิการกรณีเป็นข้อมูลข่าวสารที่ห้ามเปิดเผยตามมาตรา 

14 ขอ้มูลข่าวสารที่อาจมคี าสั่งมใิห้เปิดเผยตามมาตรา 15 และข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม

มาตรา 23 นั้นเมื่อมีค าขอข้อมูลขา่วสารตามข้างต้นเจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ับค าขอข้อมูลข่าวสาร

จะต้องปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมายก าหนด 
 

4 .ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อกฎหมายระหว่างมาตรา 7 และมาตรา 9 

 4.1 ข้อมูลข่าวสารของราชการใด ๆ ที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากส าหรับประชาชน

มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้เป็นข้อมูล

ข่าวสารประเภทที่ต้องน าลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ข้อมูลข่าวสารประเภทนี้มีสาระส าคัญ

เกี่ยวข้องกับโครงสรา้งอ านาจหน้าที่วธิีปฏิบัติของหนว่ยงานระเบียบ ขอ้บังคับ ฯลฯ หรือเป็นข้อมูล

ข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของประชาชน หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ตามกฎหมายที่

จะต้องน าลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยมีจุดหมายประการแรกคือต้องการให้มีการแพร่หลาย

ของข้อมูลข่าวสารไปอย่างรวดเร็วกว้างขวางทั่วประเทศในลักษณะของการโฆษณาเผยแพร่โดย

ทางราชการที่เป็นระบบและเชื่อถือได้ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 อีก

ประกาศหนึ่งก็มุ่งหมายที่จะให้ข้อมูลข่าวสารประเภทนี้มีการจัดเก็บไว้อย่างเป็นทางการเป็น

หลักฐานที่เชื่อถือได้ทั้งในแง่ของความถูกต้องและควรให้ประชาชนได้ตรวจสอบโดยง่ายและ

น าไปใช้อา้งองิเพื่อประโยชนต์่าง ๆ ในทางกฎหมาย 

 4.2 ข้อมูลข่าวสารของราชการใดๆที่มีความส าคัญรองลงมาโดยมีความส าคัญยังไม่ถึง

ขนาดที่จะต้องน าลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 เพราะการลงพิมพ์ในราชกิจจา

นุเบกษาต้องมีคา่ใช้จ่ายสูง แต่เป็นข้อมูลข่าวสารที่มสีาระส าคัญที่ประชาชนควรที่ได้รู้และสามารถ

น าข้อมูลใช้ประโยชน์เพื่อการมีส่วนร่วมทางการบริหารการปกครองภาครัฐ เป็นข้อมูลเบื้องต้น



เพื่อการตรวจสอบของภาคประชาชน มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 จึงก าหนดให้เป็นข้อมูลข่าวสารประเภทที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดเตรียมไว้ให้

ประชาชนเข้ามาตรวจดูได้ด้วยตนเองโดยสะดวก  โดยมีจุดมุ่งหมายประการแรก คือ ต้องการให้

หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบต้องจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญอื่นประชาชนควรได้รู้ให้เป็น

หมวดหมู่เพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป และสง่เสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การด าเนินการตา่งๆของรัฐอย่างแท้จริง การเปิดเผยโดยวิธีตั้งแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสารถือได้ว่า

เป็นกลไกพืน้ฐานที่ส าคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังส่งผลให้ประชาชน

มีโอกาสใช้สทิธิและหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่โดยสมบูรณ์ตลอดเวลา ประการที่สอง มุ่งหมายที่

จะให้สิทธิในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นการใช้สิทธิของประชาชนโดยอิสระ  

เป็นการที่กฎหมายมุ่งที่จะวางกลไกระบบเอื้ออ านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารตามมาตรา 9 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครอง

ภาครัฐและสรา้งเสริมระบบตรวจสอบภาครัฐใหม้ีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 4.3 ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของขอ้กฎหมายระหว่างมาตรา 7 และมาตรา 9 แหง่

พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  

     4.3.1 มาตรา 7 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องก าหนดสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูล

ข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐและให้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ลง

ประกาศในราชการกิจจานุบกษา ส่วนมาตรา  9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 ก าหนดให้หน่วยงานต้องรวบรวมข้อมูลข่าวสารมาจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 

ดังนั้นสถานที่ที่จะน าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 มาตั้งแสดงนั้นจึงเป็นสถานที่ตามมาตรา 7 ที่

หนว่ยงานลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 

   4.3.2  โดยวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายที่ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ต้อง

มีการเผยแพร่ออกไปกว้างขวางทั่วถึงประเทศ เพื่อให้ประชาชนตรวจค้นได้โดยง่ายเพื่อการอ้างอิง

และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารได้ หน่วยงานที่จัดท าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 นอกจากจะ

น าลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้วต้องน าราชกิจจานุเบกษามาตั้งแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เพื่อให้ประชาชนใช้สทิธิตรวจดูได้ด้วย หากไม่น ามาตั้งแสดงประชาชนก็จะประสบปัญหาอุปสรรค

ในการค้นหาข้อมูลในราชกิจจานุเบกษาที่กระจัดกระจายตามที่ต่าง ๆ ได้โดยง่ายการค้นหาข้อมูล

ประเภทนี้กับจะเป็นการผลักภาระให้กับประชาชนในการเข้าถึงและตรวจค้น  การน าข้อมูล

ข่าวสารตามมาตรา 7 มาตั้งแสดงตามนัยมาตรา 9 และใช้ประโยชน์ได้อันจะเป็นการขัดกับ

เจตนารมณ์ของกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการรับข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการตา่งๆ ของรัฐเพื่อยังผลใหป้ระชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตน

อย่างเต็มที่ คุ้มครองประโยชน์ของตนแลประโยชนส์าธารณะได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

บทที่ 3 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 

1.  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการคอือะไร 

 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราการ พ.ศ.2540 บัญญัติให้

หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามกฎหมายก าหนดไว้ให้

ประชาชนเข้าตรวจดูได้ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ 

ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า 

ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 

 ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารเป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชน

สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เอง ในเบื้องต้นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ

ราชการพิจารณาเห็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และ

งบประมาณ จึงก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะหน่วยงานของรัฐ

ที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ซึ่งหมายถึงหน่วยงานของรัฐที่เป็นราชการส่วนกลาง คือ กรม หน่วยงาน

เทียบเท่า ราชการส่วนภูมิภาค คือ จังหวัด และราชการส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วน

จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จึงมีหน้าที่ตาม

กฎหมายที่จะต้องจัดตัง้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 ส าหรับหน่วยงานของราชการส่วนกลางที่ไปตั้งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ และไม่ขึ้นกับราชการ

ส่วนภูมิภาค เชน่ ส านักงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง ส านักงานเขตหรือส านักงาน

ภาคของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานขึ้น โดยต้องมีข้อมูล

ข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 เท่าที่หน่วยงานนั้นมีอยู่แสดงไว้ด้วย 
 

2. หน้าที่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารมหีน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชนที่เข้ามา

ตรวจดูศกึษาค้นคว้า ขอส าเนา ตลอดจนเผยแพร่ จ าหน่ายจ่ายแจกข้อมูลข่าวสารของราชการ

ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการโดยมีหน้าที่โดยสรุป ดังนี้ 

 2.1 จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 9 และมาตราอื่น ๆ ที่หนว่ยงานใน

สังกัดนั้นส่งมาให้และจัดท าบัตรดัชนีหรือบัญช ีเพื่อใช้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้

เอง 

 2.2 จัดท าสมุดทะเบียนส าหรับผูม้าขอตรวจดุข้อมูลข่าวสาร 

 2.3 การท าส าเนาหรอืส าเนาที่มคี ารับรองความถูกต้องส าหรับข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้

ประชาชนเข้าตรวจดูให้แก่ผู้ขอ 



 2.4 กรณีการขอข้อมูลข่าวสารตามมาตราอื่น ๆ ซึ่งไม่มีในศูนย์ขอ้มูลข่าวสาราให้ส่งค า

ขอไปยังหนว่ยงานเจา้ของเรื่องพิจารณา 

 2.5 กรณีเป็นข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอื่นให้แนะน าให้ไปขอ ณ หนว่ยงานนั้น (มาตรา 

12 วรรคแรก)  

 2.6 การประสานงาน การแจ้งนัดหมาย การมอบส าเนาข้อมูลขา่วสารตามข้อ 2.4 ใหแ้ก่

ผูข้อ 

 2.7 การประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

3. หลักการและแนวคดิในการจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 จากเหตุผลของการประกาศใช้พระราชบัญญัติ คือ การให้ประชาชนมีโอกาสอย่าง

กว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ หลักการและแนวคิด

ประการหนึ่งก็คือต้องให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ที่กฎหมายบังคับให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้

ประชาชนเข้าตรวจดูได้เพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนควรรู้ ดังนั้น การจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสารนั้น การ

จัดสถานที่ การจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร วิธีการค้นหาทั้งจากบัตรดัชนีรายการ/ระบบคอมพิวเตอร์ 

รวมทั้งการค้นหาหยิบเอกสารตรวจดูและศึกษา ต้องค านึงถึงความสะดวกของประชาชนเป็น

ส าคัญ สามารถค้นหาศึกษาได้โดยสะดวก มิใช่ต้องคอยสอบถามหรือขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ

มากเกินสมควร อันจะท าให้การตรวจดูหยุดชะงักและขาดความเป็นส่วนตัว 
 

4. หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และประกาศคณะกรรมการ

ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้

ประชาชนเข้าตรวจดูได้ก าหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารไว้ 4 ประการ คือ เรื่อง

สถานที่ เรื่องการจัดท าบัตรดัชนีเรื่องขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 9 และเรื่องระเบียบเพื่อความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยประกอบกับผลจากการศึกษาและตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารท าให้ได้ข้อเท็จจริงหลายประการว่าหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้

สอดคล้องกับสภาพของการปฏิบัติจริง ๆ เป็นไปตามหลักการและแนวคิดในการจัดศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารนัน้ หนว่ยงานของรัฐควรด าเนินการตามขั้นตอน ดังตอ่ไปนี้ 

 4.1 ขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการให้บรกิาร 7 ขั้นตอน 

  4.1.1 การมอบหมายหนว่ยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

  4.1.2 สถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

  4.1.3 วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ 

  4.1.4 การคัดเลือกเจา้หน้าที่ประจ าศูนย์ 

  4.1.5 ระเบียบและหลักเกณฑก์ารให้บริการ 

  4.1.6 ขอ้มูลข่าวสารและการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร 

  4.1.7 ขัน้ตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

 4.2 การมอบหมายหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 



       หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งควรมอบหมายหน่วยงานย่อยเพียงหน่วยเดียวขึ้นมา

รับผิดชอบการด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ไม่ควรแบ่งกระจายออกไปตามหน่วยงานต่าง ๆ 

และควรมีเจา้หนา้ที่ในหนว่ยงานนัน้รับผิดชอบโดยตรง 

 

 

 

 4.3 สถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

       4.3.1 จัดตั้งภายในส านักงานที่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (3) 

ยกเว้นกรณีจ าเป็นจริง ๆ ซึ่งไปจัดตั้งที่อื่นได้ โดยจัดให้ห้องหนึ่งห้องใดเป็นสัดส่วนหรือห้องสมุด

ของหน่วยงานให้เป็นศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร ถ้ามีพื้นที่น้อยจัดเป็นห้องไม่ได้ ให้จัดเป็นมุมหนึ่งของห้อง

ในส านักงานนั้น แต่ต้องมีลักษณะเป็นสัดส่วนพอสมควร ถ้าไม่สามารถเก็บข้อมูลข่าวสารไว้ได้

ทั้งหมดในที่เดียวกันก็สามารถแยกเก็บไว้ตา่งหากได้ แตจ่ะต้องมีป้ายแสดงว่าข้อมูลข่าวสารที่แยก

เก็บนั้นเก็บอยู่ที่ใดแล้ว ต้องมีบัญชขี้อมูลขา่วสารที่เก็บแยกแสดงไว้ด้วย 

       4.3.2 ควรเป็นบริเวณที่ประชาขนสามารถใช้บริการได้โดยง่ายและสะดวก โดยหลัก

ควรอยู่ช้ันล่างของส านักงาน 

       4.3.3 จัดท าป้ายชื่อ “ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารของ.....................(ชื่อหนว่ยงาน)” ติดไว้ให้

เห็นชัดเจน หรอืท าแผนผังแสดงที่ตั้งศูนย์ไว้หน้าส านักงานด้วยก็จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน

อย่างยิ่ง (ตัวอย่างป้ายชื่อดูใน ผนวก ข) 

 4.4 วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ 

        หนว่ยงานของรัฐต้องจัดให้มคีรุภัณฑแ์ละวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่

จ าเป็นไว้ที่ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร ดังนี้ 

  4.4.1 โต๊ะ/เก้าอี ้ส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 

  4.4.2 โต๊ะ/เก้าอี ้ส าหรับประชาชนในการค้นหา ค้นคว้าและศกึษา 

  4.4.3 ตู้เอกสารควรเป็นตู้กระจกหรือช้ันวางแฟ้มเอกสารไม่ควรอย่างยิ่งที่จะ

เก็บข้อมูลขา่วสารไว้ในตู้เหล็ก 4 ลิน้ชัก หรอืตู้เหล็กสองบานปิดทึบ หรอืการล๊อคกุญแจ ซึ่งขัดกับ

เจตนาของการจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้โดยง่าย หยิบได้ง่ายและไม่ควรกลัวหายเกินจ าเป็น

เพราะข้อมูลข่าวารที่จัดมาไว้นี้เป็นส าเนาข้อมูลข่าวสาร ส่วนต้นฉบับยังคงเก็บอยู่กับหน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง หากส าเนาที่น ามาตั้งไว้หายไปก็สามารถน าส าเนาใหม่มาทดแทนได้ 

  4.4.4 โทรศัพท์ (ส าหรับหน่วยงานขนาดกลาง/ใหญ่) 

  4.4.5 กระดาษ/เครื่องเขียนเท่าที่จ าเป็น 

  4.4.6 สิ่งอ านวยความสะดวกอื่น เช่น พัดลม ตู้น้ าเย็น เป็นต้น หากจัดให้ได้ก็จะ

เป็นการเอื้ออาทรแก่ประชาชนอย่างยิ่ง 

  4.4.7 แบบฟอร์มต่าง ๆ  

 4.5 การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 

       ผูบ้ริหารของหนว่ยงานต้องแต่งตัง้บุคลากรท าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่าง

น้อยควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  4.5.1 ผู้ผา่นการอบรมหรือมีความรู้กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ 

  4.5.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 



  4.5.3 สามารถประสานงานกับทุกหน่วยงานได้อย่างเป็นอย่างดี 

  4.5.4 มีความสามารถในการจัดระบบแฟ้มข้อมูล ระบบการสบืค้นขอ้มูลหรือ

ดัชนี 

  4.5.5 ปฏิบัติหนา้ที่ประจ าศูนย์อย่างต่อเนื่อง 

 4.6 ระเบียบและหลักเกณฑ์การให้บรกิาร 

  4.6.1 หนว่ยงานของรัฐนั้นจะต้องออกระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

ของหน่วยงานลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งอาจออกระเบียบว่าด้วยการรักษาความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารด้วยก็ได้ (ดู

ตัวอย่างร่างระเบียบในผนวก) 

  4.6.2 หากหน่วยงานไม่ประสงค์จะเรียกค่าธรรมเนียมการขอส าเนาหรือขอ

ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามประกาศของคระกรรมการข้อมูล

ข่าวสารฉบับลงวันที่ 7  พฤษภาคม 2542 หน่วยงานของรัฐนั้นอาจออกระเบียบการเรียก

ค่าธรรมเนียมการขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการเอง

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก็ได้ 

  4.6.3 ก าหนดขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารโดยเขียนเป็นป้ายประกาศไว้ที่ศูนย์

ข้อมูลขา่วสาร (ดูตัวอย่างป้ายประกาศในผนวก ข) โดยเฉพาะอย่างย่างจะต้องมีก าหนดระยะเวลา

ในการให้ขอ้มูลข่าวสารตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 28  ธันวาคม  2547 (มติคณะรัฐมนตรีดู

ในผนวก) 

  4.6.4 ก าหนดแบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ เช่น แบบค าขอข้อมูลข่าวสาร แบบค า

ร้องเรียนแบบค าอุทธรณ์ทีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย (ดูตัวอย่างในผนวก) 

  4.6.5 จัดท าสมุดทะเบียนผู้เข้ามาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารโดยมีรายการเท่าที่

จ าเป็นเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานของทางราชการและการจัดท าสถิต ิ(ดูตัวอย่างในผนวก) 

 4.7 ข้อมูลข่าวสารและการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร 

  4.7.1 ที่มาของขอ้มูลข่าวสารในหน่วยงานของรัฐ 

   1) กฎหมายซึ่งตราโดยฝ่ายนิตบิัญญัติ 

   2) กฎซึ่งตราหรอืก าหนดโดยฝ่ายบริหาร เช่น คณะรัฐมนตร ีรัฐมนตร ี

หรอืหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตอ่หนว่ยงานนั้นไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม 

   3) หน่วยงานของรัฐนัน้เป็นผูต้ราหรอืก าหนดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น 

   4) การได้รับมาโดยระเบียบแบบแผนของทางราชการหรอืการปฏิบัติ

ราชการ 

   5) โดยวิธีอื่น ๆ เช่น การจัดซือ้ การรับมอบ บริจาค เป็นต้น 

  4.7.2 หลักเกณฑท์ั่วไปในการพิจารณาคัดเลือกข้อมูลข่าวสารภาคบังคับไว้ให้

ประชาชนเข้าตรวจดู 

   1) หนว่ยงานของรัฐนั้นเป็นผูต้ราหรอืก าหนดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น หรือ 

หากหน่วยงานของรัฐอื่นเป็นผู้ตรา แต่มีผลไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มให้หนว่ยงานของรัฐนัน้ต้อง

ปฏิบัติ (ซึ่งมีผลเท่ากับหนว่ยงานของรัฐนัน้เป็นผู้ตราหรือก าหนดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้นเอง) 

   2) มีสภาพอย่างกฎที่มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้องหรอืมี

ผลกระทบโดยตรงตอ่เอกชน หรอืกระทบถึงสิทธิหน้าที่ประชาชนภายใต้ขอบอ านาจของหนว่ยงาน

นั้น ผลจากข้อ 4.7.2 จงึเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องรู้หรือควรรู้ 



  4.7.3 การจ าแนกระหว่างข้อมูลขา่วสารภาคบังคับภาคส่งเสริมสิทธิได้รูข้อง

ประชาชน 

   1) ข้อมูลขา่วสารภาคบังคับที่หน่วยงานของรัฐตอ้งจัดไว้ให้ประชาชนเข้า

ตรวจดูที่ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร คอื 

    - ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 

    - ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 

   2) นอกจากนั้นยังมีขอ้มลูข่าวสารภาคส่งเสริมสิทธิได้รู้ของประชาชน แม้

กฎหมายมิได้บังคับให้หน่วยงานของรัฐนั้นต้องจัดเอาไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูก็ตาม หาก

หน่วยงานของรัฐเห็นว่าข้อมูลข่าวสารใดที่ประชาชนควรรู้ แล้วจัดเอาไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู

ศึกษาค้นคว้าได้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นเองแล้ว ยังเป็น

การส่งเสริมให้เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เป็นจริง

มากขึ้น โดยประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมขึ้นและเข้าใจการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารที่โปร่งใสรวมทั้งเป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้ท า

ข้อมูลขา่วสารนัน้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย 

  4.7.4 การจัดแฟ้มข้อมูลข่าวสาร 

           การจัดระบบข้อมูลข่าวสารนั้นมีข้อเท็จจริงประการหนึ่งว่า แต่ละ

หน่วยงานของรัฐ มีวิธีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารและการจัดเก็บไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ

ลักษณะงานของแต่ละหน่วยงานและขนาดของหน่วยงานด้วย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลข่าวสารตาม

มาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มี

บทบัญญัติที่ก าหนดเรียงตามอนุมาตรา ดังนั้นการจัดระบบข้อมูลข่าวสารจึงควรเรียงตาม

อนุมาตราดังกล่าว เพื่อสะดวกในการใส่ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเตมิและการค้นหา 

           ตัวอย่างการจัดแฟ้มข้อมูลขา่วสารตามมาตรา 7 (1) – (5) และมาตรา 9 

(1) – (8) เรยีงตามอนุมาตราดูในผนวก  

  4.7.5 การจัดท าบัญชีและบัตรดัชนีรายการ 

            1) เพื่อเป็นการควบคุมข้อมูลข่าวสารที่จัดมาไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

เจ้าหนา้ที่ประจ าศูนย์จะต้องท าบัญชขี้อมูลขา่วสารเรยีงตามอนุมาตรา บัญชีคุมข้อมูลข่าวสารนี้ให้

เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์เก็บรักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงดูตัวอย่างบัญชีอนุข้อมูลข่าวสารใน

ผนวก  

             2) การจัดท าบัตรดัชนีรายการควรจัดท าแบบบัตรดัชนีรายการห้องสมุด

ซึ่งเป็นสากลและตรวจค้นได้ง่ายหรือแบบเฉพาะที่หน่วยงานถือปฏิบัติอยู่ การจัดท าบัตรดัชนี ดู

ตัวอย่างในผนวก  

   หากจัดท าระบบค้นหาด้วยคอมพิวเตอร์จะต้องแนใ่จว่ามีเจ้าหน้าที่ประจ า

ศูนย์คอยแนะน าช่วยเหลือผู้เข้าขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารด้วยเพราะผู้เข้ามาตรวจดูอาจใช้

คอมพิวเตอร์ไม่เป็น   

 4.8 ขั้นตอนการให้บรกิารข้อมูลข่าวสาร 

  4.8.1 เมื่อมีประชาชนเข้ามาตรวจดูข้อมูลข่าวสารเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารจะต้องแนะน าให้ผู้เข้ามาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารแสดงตนด้วยการลงชื่อในสมุดทะเบียน

เพื่อเป็นหลักฐานของทางราชการและเพื่อการเก็บสถิตินอกจากนั้นการลงทะเบียนนี้ก็จะเป็นการ



ตรวจสอบเบื้องต้นว่าวเป็นคนไทยหรือไม่หากสงสัยว่าเป็นคนต่างด้าวก็ขอให้แสดงบัตรประจ าตัว

ประชาชนได้ (สิทธิของคนต่างดา้วดูข้อ 5.3) 

  4.8.2 แนะน าให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากบัตรดัชนีรายงการหรือ

จากระบบคอมพิวเตอร์เพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ รวมทั้งช่วยเหลือในการแนะน าและ

ค้นหาข้อมูลขา่วสารให ้

  4.8.3 กรณีที่มกีารจัดแยกข้อมูลขา่วสารบางส่วนไปจัดไว้ต่างหากหรือให้บริการ 

ณ สถานที่แห่งอื่น ตามข้อ 4.3.1 จากค าอธิบายประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดว่าต้องมี

เจ้าหน้าที่ของรัฐอ านวยความสะดวกในการน าข้อมูลข่าวสารที่แยกเก็บไว้ที่อื่นมาให้ประชาชน

ตรวจด ู

อย่างไรก็ตามในการจัดแยกข้อมูลข่าวสารไปเก็บไว้ต่างหาก ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จะต้องจัดท าบัญชีและบัตรดัชนีอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ควรแนะน าให้ผู้มาขอข้อมูลข่าวสาร

ตรวจดูหากบัตรดัชนีและบัญชีเสียก่อน หากพบข้อมูลข่าวสารที่ต้องการผู้มาขอข้อมูลข่าวสารจะ

ไปตรวจค้น ด้วยตนเอง ณ สถานที่ที่นัน้หรอืจะให้เจ้าหนา้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารไปน าข้อมูลข่าวสาร

นั้นมาให้ตรวจดูก็ได้ 

  4.8.4 หลังจากค้นบัตรดัชนีและตรวจดูจากบัญชีแล้วไม่พบข้อมูลข่าวสารที่

ต้องการและเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารนั้นใน

หน่วยงานของตน แต่มีอยู่ในหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้น หรือ

หน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ให้แนะน าเพื่อไปยื่นขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร

นั้นโดยไม่ชักช้า 

  4.8.5 เมื่อประชาชนขอถ่ายส าเนาข้อมูลข่าวสารที่ขอตรวจดู เจ้าหน้าที่ประจ า

ศูนย์จะต้องถ่ายส าเนาเอกสารให้รวมทั้งการรับรองความถูกต้องของส าเนาดังกล่าว หากผู้ขอ

ต้องการโดยเรียกค่าธรรมเนียมได้ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการฉบับ

ลงวันที่ 7  พฤษภาคม 2542 หรือตามระเบียบของหน่วยงานนั้นที่ก าหนดขึ้นโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ รายได้ค่าธรรมเนียมนี้ข้อบังคับกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2548 ข้อ 5 ให้หัวหน้าส่วนราชการ

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเก็บเงินค่าธรรมเนียมไว้ใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการข้อมูล

ข่าวสารของราชการ 

  ข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงนิค่าธรรมเนียมขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ.2548 ดูในผนวก  

  4.8.6 กรณีที่ไม่มีขอ้มูลข่าวสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสารแตม่ีอยู่ในหนว่ยงานแหง่

นั้น ให้ผู้มาขอข้อมูลข่าวสารกรอกแบบฟอร์มค าขอตามแบบที่หน่วยงานก าหนดแล้วใหเ้จ้าหน้าที่

ประจ าศูนย์ขอ้มูลข่าวสารด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

  4.8.7 เกี่ยวกับระยะเวลาการให้บริการขอ้มูลข่าวสารนั้น หนว่ยงานของรัฐตอ้ง

ปฏิบัติให้เป็นไปตามมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28  ธันวาคม 2547 ดังนี้ 

   1) กรณีที่ประชาชนขอข้อมูลข่าวสารจากหนว่ยงานของรัฐและข้อมูล

ข่าวสารนั้นหน่วยงานของรัฐมีขอ้มูลข่าวสารพร้อมที่จะจัดใหไ้ด้ จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ

โดยเร็วหรอืภายในวันที่รับค าขอ 



   2) ในกรณีที่ขอ้มูลข่าวสารที่ขอมเีป็นจ านวนมากหรอืไม่สามารถ

ด าเนนิการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ตอ้งแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งแจ้ง

ก าหนดวันที่จะด าเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ขอข้อมูลทราบด้วย 

 

 

 

 

 

 

5. ข้อควรจ า 

 5.1 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้า

ตรวจดูได้นั้น 

  5.1.1 เป็นส าเนาข้อมูลข่าวสาร ต้นฉบับหรอืตัวจริงยังคงเก็บอยู่ที่หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง 

  5.1.2 ไม่อนุญาตให้ยืมออกไปนอกศูนย์ข้อมูลขา่วสารเพราะขัดต่อเจตนาการจัด

เอาไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ตอ้งศึกษาค้นคว้าในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หากต้องการข้อมูลขา่วสาร

ใดก็ใหย้ื่นค าร้องขอส าเนาข้อมูลข่าวสารราชการนัน้ได้ 

 5.2 ผู้เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร 

  5.2.1 ตอ้งเป็นคนไทย 

  5.2.2 ไม่จ าเป็นต้องมีสว่นได้เสียเกี่ยวข้องและไม่จ าเป็นต้องบอกเหตุผล 

 5.3 สิทธิของคนต่างด้าว ในการขอตรวจดู/ขอส าเนาข้อมูลขา่วสาร ตามมาตรา 9 

วรรคสี่ บัญญัติวา่ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวงซึ่งปัจจุบันยังไม่มี ดังนั้น จงึเป็นเรื่องที่

เจ้าหน้าที่ตอ้งใช้ดุลพินจิ โดยมีหลัก ดังนี้ 

  5.3.1 ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 7 ซึ่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ถือว่าเป็น

การเป็นเผยต่อสาธารณะแล้วและเป็นสากล ดังนั้น คนต่างด้าวย่อมขอดูได้เพราะไม่เป็นความลับ

แตป่ระการใด 

  5.3.2 หากเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตราอื่น เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร

ควรแนะน าให้คนต่างด้าวท าหนังสือขอตรวจดูหรอืขอส าเนาเฉพาะเรื่องที่ตนเกี่ยวข้อง มีสว่นได้

เสีย หรอืเพื่อการปกป้องสิทธิของตนเอง ค าขอเช่นนี้เจ้าหนา้ที่สามารถใช้ดุจพนิิจได้ว่า สมควรให้

ตรวจดูหรือใหส้ าเนาได้หรอืไม่ 
 

6. ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่องทางใดได้บ้าง 

ประชาชนสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารได้หลายช่องทาง ดังตอ่ไปนี้ 

 หอกระจายข่างชุมชนหรอืเสียงตามสายในชุชน 

 เอกสารข้อเท็จจริงตา่งๆ 

 เวทีน าเสนอข้อมูล 

 ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 

 รายงานการศกึษา 



 วิทยุกระจายเสียง 

 จดหมายข่าว 

 การแถลงข่าว 

 อินเตอรเ์น็ต 

 ทัศนศึกษาหรอืเยี่ยมชมโครงการ 

 

7. สิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการประชุมสภาท้องถิ่น เช่น รับรู้ขอ้มูลข่าวสารการ

ก าหนดการประชุมสภาท้องถิ่น วาระการประชุม วันเวลา และสถานที่การจัดประชุมสภาท้องถิ่น 

 สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

และรายละเอียดแผนพัฒนาขององค์กรกครองสว่นท้องถิ่น 

 สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดหารายได้และการจัดเก็บภาษีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อบัญญัติขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

เชน่ รับรุข้อมูลการก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมพิจารณาร่างขอ้บัญญัติท้องถิ่น 

รับรู้ความคบืหน้าปละผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นในทุกขั้นตอนรับรู้รายละเอียด

ข้อบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจ าปี เป็นต้น 

 สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเงนิและบัญชี เช่น รับรู้ขอ้มูลเกี่ยงกับ

การเงนิและบัญชขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 สิทธิการับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจา้ง 

 สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

8. เงื่อนไขการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

      ๑. ข้อมูลข่าวสารที่ขอตรวจดู ตอ้งเป็นข้อมูลที่มอียู่แล้วเท่านั้น มิใช่เป็นการจัดท า 

วิเคราะห์ จ าแนก รวบรวม หรอืจัดท าให้มีขึ้นใหม่ 

2.. การจัดท าขอ้มูลข่าวสาร จะจัดท าส าเนาให้ ๑ ชุด ต่อหนึ่งข้อมูลข่าวสาร 

           ๓. เจ้าหน้าที่อาจงดให้บริการในการที่มีการขอข้อมูลข่าวสารนั้นๆ ซ้ า หรอืบ่อยครั้งโดยไม่

มีเหตุผลสมควร 
 

9. ขั้นตอนการรับบรกิาร 

 1. ผูท้ี่ประสงค์จะขอข้อมูลข่าวสาร กรอกแบบฟอร์มการขอใชบ้ริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อ

ยื่นตอ่เจ้าหน้าที่ 

 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขอขอ้มูลข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ว่า

มีหรอืไม่ 

 3. เสนอผูบ้ังคับบัญชาอนุมัติใหเ้ปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามค าขอได้หรอืไม่ 

 4. ติดตอ่นัดหมายฟังผลค าขอ 

 5. ถ่ายส าเนา/รับรองส าเนา 



 6. ผู้ติดต่อเอกสารลงชื่อรับเอกสาร 
 

10. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

 10.1 ใบค าขอข้อมูลข่าวสาร 
  

11. ช่องทางในการขอข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลจอมทอง 

 1. ขอตรวจดูขอ้มูลข่าวสารได้เองโดยสะดวก ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาเทศบาลต าบล

จอมทอง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 2. สืบค้นข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ http://www.chomthong.go.th/ 

 3. สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 053-341890-92  

 4. ขอข้อมูลผ่านทางโทรสาร หมายเลข 053-342273 

 5. ขอข้อมูลข่าวสารทางไปรษณีย์ ได้ที่ ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารเทศบาลต าบลจอมทอง  
 

12. การรับเรื่องร้องเรียน 

การบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ งานนิติ

การ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน ส านักปลัด เทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอจอมทอง จังหวัด

เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160  หมายเลขโทรศัพท์ 053-341890-92 โทรสาร 053-

342273 หรอื http://www.chomthong.go.th/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4 

ตัวอย่างประกอบค าอธิบายข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9  

ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู 

ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 

ตัวอย่างข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 

1. มาตรา 7 วรรคสามบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร

ตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจ าหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น

ตามที่เห็นสมควรข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง คือ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (1) (2) (3) (4) 

และ (5) 

    1.1 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (1) (2) และ (3) เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงานสรุปอ านาจหน้าที่และวิธีการด าเนินงาน สถานที่

ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน า ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานจัดท าขึ้นมาใหม่

เพื่อลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา โดยอาศัยข้อมูลข่าวสารจากกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานและ

กฎหมายแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานนั้นเป็นหลักและอาจประกอบด้วยข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ 

เชน่ โครงสรา้งอัตราก าลังและการจ าแนกหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.พ. เป็นต้น 

        ดังนั้น หน่วยงานของรัฐต้องน าราชกิจจานุ เบกษาที่ลงพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตาม

มาตรา 7 (1) (2) และ (3) ไปตั้งแสดงไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร นอกจากนั้นเนื่องจากข้อมูล

ข่าวสารนี้มีที่มาจากกฎหมาย ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อการอ้างอิงและให้ข้อมูลข่าวสารที่

สมบูรณ์ครบถ้วนแก่ประชาชน หน่วยงานของรัฐควรน ากฎหมายจัดตั้งหน่วยงานและกฎหมายแบ่ง

ส่วนราชการไปไว้ที่ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารของหนว่ยงานด้วย 

    1.2 ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 7 (4) ซึ่งมอียู่หลายประเภทและไม่ว่าจะได้ลงพิมพ์ใน

ราชกิจจานุเบกษาหรอืไม่ก็ตามที่ต้องน าไปตั้งแสดงในศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร เช่น 

  1.2.1 กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการ

ตีความทั้งนี้ ที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้องที่

หน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ตราหรือก าหนดขึ้น เช่น กฎกระทรวงของกระทรวงต่าง ๆ ข้อบังคับ

กระทรวงการคลัง ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย หนั งสือเวียนส านักนายกรัฐมนตรี ระเบียบ

กรมบัญชีกลาง นโยบายของรัฐบาล การตีความกฎหมายของหน่วยงาน ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้



หน่วยงานที่เป็นผู้ตราหรือก าหนดข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องน าไปตั้งแสดงเอาไว้ในศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารของหนว่ยงาน 

  1.2.2 กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการ

ตีความที่ตราก าหนดโดยหน่วยงานอื่น เช่น กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยก ากับดูแลองค์

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดกรอบหรือแนวทางการก าหนดต่าง ๆ ในการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหาก 

เรื่องหนึ่งเรื่องใดมีสภายอย่างกฎที่มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องน าไปแสดงไว้ที่ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารดว้ย เป็นต้น 

  1.2.3 มติคณะรัฐมนตรีตามปกติเป็นหน้าที่ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ท าเนียบรัฐบาลแต่ตามนัยนี้ หากเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่มีสภาพอย่างกฎให้หน่วยงานหนึ่ง

หน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็นผู้รับปฏิบัติ และมีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชน หน่วยงานนั้นต้องน ามติ

คณะรัฐมนตรีนัน้มาไว้ที่ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารของหนว่ยงานด้วย เชน่ 

   (1) มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงาน

ก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพงานอื่นกับทางราชการที่มีผลกระทรวงจากการปรับปรุงระบบการ

แลกเปลี่ยนเงินตรา วันที่ 17 เมษายน 2542 มีลักษณะเป็นกฎและมีสภาพบังคับเป็นการทั่วไป

ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตอ้งปฏิบัติและมีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกสาร 

   (2) มติคณะรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา

เมืองเก่าน่าน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2548 มีสภาพอย่างกฎและมีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชน

เพราะการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าจ าเป็นต้องมีข้อก าหนดต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษซึ่งมีผลต่อ

เอกชนเป็นการทั่วไป จังหวัดน่านจึงต้องน ามติคณะรัฐมนตรีไปแสดงไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ

จังหวัดน่านด้วย 

   (3) มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนการระเบิดและ

ย่อยหินเป็นเทคโนโลยีการท าเหมอืงหนิวันที่ 3  มิถุนายน  2538 กรมทรัพยากรธรณีตอ้งน ามติ

ดังกล่าวนีไ้ปตั้งแสดงไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

2. มาตรา 7 วรรคสอง บัญญัติว่า ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้เผยแพร่

ตามจ านวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่า

เป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว 

 ประเด็นที่ต้องพิจารณาก็คือข้อมูลข่าวสารตามวรรคสองนี้ คือ ข้อมูลข่าวสารประเภทใด

กรณีนี้อาจอธิบายได้ว่า ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (1) (2) และ (3) นั้น เป็นข้อมูลข่าวสารที่

หน่วยงานของรัฐได้จัดท าขึ้นใหม่และลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จึงไม่เข้าข่ายมาตรา 7 วรรค

สองที่ว่า “ข้อมูลขา่วสารใดที่ได้มกีารจัดพิมพ์เพื่อให้เผยแพร่ตามจ านวนพอสมควรแล้ว” 

 ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 วรรคสองนี้จึงหมายถึงข้อมูลข่าวสารเก่าเริ่มตั้งแต่

จัดตั้งหน่วยงานหรือกฎหมายอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ถือปฏิบัติและข้อมูลข่าวสารตาม

มาตรา 7 (4) ที่หน่วยงานของรัฐใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการ ตามประกาศ

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพิมพ์หรือจัด

ให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดก่อนวันที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.

2540 ใช้บังคับลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 ข้อ 2 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐรวบรวม



ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 7 (4) ที่มีผลบังคับใช้อยู่และส่งลงพิมพ์ในราชกิจจา

นุเบกษาภายในหนึ่งปีนับแตว่ันที่หลักเกณฑแ์ละวิธีการนี้ใชบ้ังคับ 

 เมื่ อพิจารณาตามความในมาตรา 7 วรรคสอง ประกอบค าอธิบายในคู่ มื อ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยนายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ อดีต

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว อาจพิจารณาได้ว่า ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (4) ถ้า

ข้อมูลข่าวสารใดมีการจัดพิมพ์ไว้แล้ว และแพร่หลายเป็นจ านวนพอสมควร กล่าวคือ มากพอที่

ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าโดยการยืม ซื้อหรือส าเนาก็ตามมาตรา 7 (4) ก าหนดว่า ไม่ต้อง

ลงพิมพ์ซ้ าทั้งฉบับในราชกิจจานุเบกษาอีกแต่ให้พิมพ์โฆษณาในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงให้

ทราบว่ามีข้อมูลข่าวสารนั้นอยู่แล้วในสิ่งพิมพ์ใดก็เพียงพอแล้ว เพื่อลดความซ้ าซ้อนสิ้นเปลือง 

การพิจารณาว่าจะลงพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (4) โดยใช้เงื่อนไขตามมาตรา 7 วรรค

สองนี้ จงึมอีงค์ประกอบส าคัญ 2 ประการ คือ  

(1) ต้องมีการพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจ านวนพอสมควรแล้ว 

(2) ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ไม่วา่โดยการซื้อ การยืม หรือการท าส าเนาภาพถ่ายก็ตาม 

หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑน์ี้หนว่ยงานรัฐก็น าเป็นต้องน าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 

(4)  

ทั้งฉบับ ไปลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

 ตัวอย่างข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (4) ที่ด าเนินการตามมาตรา 7 วรรคสอง เช่น 

ประกาศของ ก.บช. ฉบับที่ 42 (พ.ศ.2543) เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ประกาศใช้มาตรฐานการ

บัญชี 33 ฉบับ ประกอบด้วยแม่บทการบัญชี 1 ฉบับ มาตรฐานการบัญชี 28 ฉบับ และการ

ตีความมาตรฐานการบัญชี 4 ฉบับ โดยมีบัญชแีละสาระส าคัญของมาตรฐานการบัญชีแต่ละเรื่อง

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศเป็นมาตรฐานการบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 

ตั้งแต่วันที่ 10  สิงหาคม  2543 เป็นต้นไป (รก. เล่ม 117 ตอนพิเศษ 133 ง วันที่ 28  

ธันวาคม  2543) โดยท้ายเอกสารมาตรฐานการบัญชีแต่ละฉบับได้ระบุสถานที่พิมพ์และจัด

จ าหน่าย รวมทั้ง สถานที่ที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูด้วย ซึ่งการด าเนินการของ ก.บช. ตาม

มาตรา 7 วรรคสองนี้ ท าให้ไม่ต้องน ามาตรฐานการบัญชีฉบับเต็มทั้ง 33 ฉบับ จ านวน 1,145 

หนา้ ลงพิมพซ์้ าในราชกิจจานุเบกษาอีก 

 ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า ข้อมูลข่าวสารภาคบังคับตามมาตรา 7 และข้อมูลข่าวสารตาม

มาตรา 7 ที่ควรน าไปแสดงไว้ที่ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารมี ดังนี้ 

1) กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของรัฐนัน้ (ควรน าไปไว้) 

2) พระราชกฤษฎีกาแบ่งสว่นราชการหรอืกฎอื่นใดในการแบ่งส่วนราชการของ 

หนว่ยงานตามข้อ 1) (ควรน าไปไว้) 

3) ข้อมูลขา่วสารตามมาตรา 7 (1) (2) และ (3) (ภาคบังคับ) 

4) ข้อมูลขา่วสารตามมาตรา 7 (4) ที่หนว่ยงานของรัฐนั้นถือปฏิบัติอยู่ การที่

กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการบังคับให้หนว่ยงานของรัฐตอ้งน าข้อมูล

ข่าวสารตามมาตรา 7 (4) ไม่ลงพิมพ์ราชกิจจานุเบกษานั้นมีจุดประสงค์

ประการหนึ่งก็คือต้องการใหห้นว่ยงานของรัฐนั้นทบทวนมาตรา 7 (4) ซึ่ง

เป็นกลไลหรอืเครื่องมือปฏิบัติราชการของหนว่ยงานให้เป็นปัจจุบันหาก

หนว่ยงานใดได้จัดพิมพ์ประมวลกฎหมายพระราชกฤษฎีกา กฎ กระทรวง 

ประกาศระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวกับข้องกับหนว่ยงานนั้นโดยตรง เช่น กรม



โรงงานอุตสาหกรรมได้จัดพิมพ์พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 พรอ้ม

ด้วยกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2512 ร่วมเล่มไว้จ าหน่ายจ่ายแจกก็อาจถือว่า

ได้ปฏิบัติตามมาตรา 7 (4) โดยอนุโลมแล้วส่วนหนึ่ง 

    

ตัวอย่างข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (1) – (8) 

1. มาตรา 9 (1) 

 ผลการพิจารณาหรอืค าวนิิจฉัยที่ผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่

เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

 ค าอธิบายโดยย่อ 

1.1 ค าสั่งที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน เป็นค าสั่งกรณีที่เอกชนยื่นค าร้องต่อเจ้าหน้าที่ของ

รัฐเพื่อให้พิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ได้แก่ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย การอุทธรณ์ 

การรับรองและการจดทะเบียนทั้งหลาย และค าสั่งนั้นกระท าโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือ

คณะกรรมการทางปกครองก็ตาม 

การออกค าสั่งปฏิเสธค าขอดังกล่าวนีเ้ป็นค าสั่งทางปกครองที่ต้องระบุเหตุผลไว้ในค าสั่ง

หรอืเอกสารแนบท้ายค าสั่ง ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตร ีเรื่อง ค าสั่งทางปกครองที่ต้องระบุ

เหตุผลไว้ในค าสั่งหรอืในเอกสารแนบท้ายค าสั่ง ข้อ (1) ตามประกาศลงวันที่ 31  กรกฎาคม  

2543  

1.2 ผลการพิจารณาหรอืค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน 

      1.2.1 เป็นกรณีที่เอกชนโต้แย้งค าสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือคณะกรรมการ

ฝ่ายปกครองที่ไม่อนุญาตหรือไม่ด าเนินการให้แก่ตนในเรื่องนั้น ๆ ตามข้อ 1 โดยการอุทธรณ์ไป

ยังผู้มีอ านาจในการพิจาณาอุทธรณ์ ผลของการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยย่อมมีผลโดยตรงต่อ

เอกชนผู้ยื่นค าขอนัน้ 

     1.2.2 การอุทธรณ์แยกเป็น 2 กรณี 

      1) กรณีกฎหมายเฉพาะเรื่องก าหนดไว้ เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ฯลฯ 

       2) กรณีอุทธรณ์ตามกฎหมายทั่วไปตามพระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 45 ซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายมิได้ก าหนดตัวผูม้ีอ านาจในการ

พิจารณาอุทธรณ์ไว้ 

     

      1.2.3 ความขัดแย้ง 

  กรณีข้อพิพาทที่ด าเนินการโดยคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททางการ

ปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 85 บัญญัติว่า 

ถ้ากรรมการคนใดคนหนึ่งมีความเห็นแย้งให้มสีิทธิท าความเห็นแย้งของตนไว้ในค าวินิจฉัยได้ 

  ความเห็นแย้งนี้จะต้องน ามาเปิดเผยแนบค าวินิจฉัยด้วยเพราะถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของค าวินิจฉัยที่มีผลต่อเอกชนด้านหนึ่งด้านใดก็ตามและอาจถูกน าไปใช้ประกอบการพิจารณา

ขององค์กรชี้ขาดข้อพิพาททางปกครองในระดับที่สูงกว่า 

     1.2.4 ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับค าวนิิจฉัยที่มผีลโดยตรงต่อเอกชน 



  หมายถึง ค าสั่งทั้งปวงในกระบวนการพิจารณาโดยเริ่มจากค าสั่งทางปกครองที่

เป็นต้นเรื่องในการปฏิบัติการก่อตั้งสิทธิของคู่กรณีจนถึงค าสั่งสุดท้ายในการยุติเรื่องการพิจารณา

โดยผู้มีอ านาจในการพิจารณาวินจิฉัยนั้น 

  การน าผลพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งค าสั่งและ

ความเห็นแย้งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาดังกล่าวมาตั้งแสดงให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้นั้น บาง

กรณีอาจมีข้อมูลข่าวสารจ านวนมาก หรือบางส่วนอาจมีผลกระทบต่อเอกชนโดยไม่สมควร 

หนว่ยงานของรัฐอาจจัดท าเป็นสรุปย่อมาตั้งแสดงก็ได้ตามตัวอย่าง 

 

 

 

  ตัวอย่าง 

  1. ค าวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

(มีตัวอย่างการย่อค าวินจิฉัย) 

  2. ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522  มาตรา 52 กรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค าสั่งไม่อนุญาตค าขอหรือไม่พอใจค าสั่ง

ตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง มาตรา 41 วรรค

หนึ่ง มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตร 45 หรอืมาตรา 46 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องน าค าวินิจฉัยดังกล่าวพร้อมค าสั่งทาง

ปกครองตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรกไปตั้งแสดงไว้ที่ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 

  3. ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 มาตรา 66 กรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค าสั่งตามมาตร 21  มาตรา 22 มาตรา 

27 มาตรา 28 มาตรา 45 มาตรา 48 หรือมาตรา 52 หรือ 65 ในเรื่องไม่ออกใบอนุญาต ไม่

อนุญาตใหต้่อใบอนุญาตหรอืเพิกถอนใบอนุญาตหรอืมีค าสั่งตามมาตรา 46 

  4. ค าวินิจฉัยของมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 

2535 มาตรา 41 กรณีอุทธรณ์ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 37 หรือค าสั่ง ของ

ปลัดกระทรวงหรือผู้ที่ปลัดกระทรวงมอบหมายให้หยุดประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา 39 

วรรคหนึ่งหรือ ค าสั่งปิดโรงงานตามมาตรา 39 วรรคสอง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมจะต้องน าค าวนิิจฉัยดังกล่าวพร้อมทั้งค าสั่งของผู้มีอ านาจหน้าที่ตามมาตราดังกล่าว

ข้างตน้ไปไว้ที่ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 

5) ตามพระราชบัญญัติความรับผดิชอบทางละเมิดของเจ้าหนา้ที่ พ.ศ.2539 

มาตรา 11  

กรณีผู้เสียหายขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความ

เสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตน เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาและเสนอผลการ

พิจารณาต่อกระทรวงการคลังแล้ว กระทรวงการคลังเห็นว่าหน่วยงานไม่ต้องรับผิดชอบย่อมเป็น

ค าสั่งหรือความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการออกค าสั่งของหน่วยงานของรัฐที่ถูกยื่นขอเรียกค่าสินไหม

ทดแทน ค าสั่งหรอืความเห็นของกระทรวงการคลังจึงเป็นค าสั่งที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง 

  หนว่ยงานของรัฐซึ่งถูกยื่นขอค่าสินไหมทดแทนจะต้องน าค าสั่ง หรอืความเห็นของ

กระทรวงการคลังแนบกับค าสั่งของหน่วยงานนั้นไปตั้งแสดงไว้ที่ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารด้วย 



  6) ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 มาตรา 25 ในกรณีที่

คณะกรรมการแพทย์สภามีมติให้สมาชิกแพทยสภาพ้นจากสมาชิกภาพ เนื่องจากเห็นว่า เป็นผู้น า

ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ การด าเนินการดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจาก

สภานายกพิเศษ (รัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข) ก่อน ดังนั้น ความเห็นชอบของสภานายก

พิเศษย่อมเป็นความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามมติของแพทยสภาซึ่งมีผลโดยตรงต่อ

เอกชน แพทยสภาจะต้องน าทั้งมติของสภาและความเห็นชอบของนายกสภาพิเศษไปตั้งแสดงไว้ที่

ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 

7) ผลการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตตามพระราชบัญญัติสุสานและฌา

ปนสถาน มาตรา 6 และมาตรา 7 

  8) ผลการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.

2493 มาตรา 5 หรอืมาตรา 6 

  9. ผลการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตเก็บรังนกตามพระราชบัญญัติรังนก

อีแอ่น พ.ศ. 2540 มาตรา 14 หรือค าสั่งเพิกถอนสัมปทานตามมาตรา 20 กรณีผู้รับสัมปทาน

ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 18 หรือมาตรา 19 มีข้อก าหนดที่ระบุเป็นเงื่อนไขไว้ในสัมปทานว่าเป็นเหตุ

เพิกถอนได้ 

  10. ผลการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตให้ตั้งท่าเรือ ค าสั่งพักใบอนุญาต

หรอืถอนใบอนุญาตของกรมการขนสง่ทางน้ า 

  11. ผลการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งไมอ่นุญาตให้เชื่อมถนน/ทางหลวงแร่ที่ดินของ

กรมทางหลวง 

  12. ผลการพิจารณาทางวิชาการการแต่งแร่และสั่งการแก้ไข กรณีโรงงานก่อ

เหตุเดือดรอ้นต่อสิ่งแวดล้อมของกรมทรัพยากรธรณี 

  13. ผลการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งไมอ่นุญาตระเบิดหิน ค าสั่งพักใบอนุญาตหรือ

ถอนใบอนุญาต 

  14. ผลการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งไมอ่นุญาตใหต้ั้งโรงโม่หนิ ค าสั่งพักใบอนุญาต

ใบอนุญาต 

  15. ผลการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งไมอ่นุญาตตัง้ท่าดูดทราย ค าสั่งพักใบอนุญาต

หรอืถอนใบอนุญาต 

  16. ค าวนิิจฉัยอุทธรณ์ของผู้บริหารท้องถิ่นหรือผูท้ี่บริหารท้องถิ่นมอบหมายตาม

พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 มาตรา 30 กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายเห็นว่า การ

ประเมินนัน้ไม่ถูกต้อง 

  17. ค าวนิิจฉัยให้พักหรอืเพิกถอนใบอนุญาตวา่ความของสภาทนายความ 

  18. ค าวนิิจฉัยให้พักหรอืเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสภา

วิชาชีพบัญชี 

  19. ค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิบัตรกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

  20. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติผังเมือง 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

      

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการบริการศูนยข์้อมูลข่าวสาร

เทศบาลต าบลจอมทอง 

                                                                           

 

ผูม้าติดตอ่แจง้ความจ านง 

 

 

 

 

                             

                                                                              

                                                                                                                                                 

เจ้าหน้าที่ช้ีแจงและใหค้ าแนะน า 

    

 

                                   

                                                                                  

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร 

เจ้าหน้าที่จัดท าส าเนาข้อมูล

ข่าวสาร 

ผูม้าติดตอ่เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร 

จบขั้นตอน ผูม้าติดตอ่ช าระค่าธรรมเนียม 

จบขั้นตอน 

 



                                                                                          

                                                                                     

                                                                                            

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 ระยะเวลาให้บริการข้อมูลข่าวสารฯ 

เปิดท าการวันเวลาราชการ (ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น.) 

 
*หมายเหตุ  เจ้าหน้าที่จะด าเนินการให้บริการดา้นเอกสารไดก้็ตอ่เมื่อมีการยื่นค าขอ 

     และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับตัง้แตไ่ดรับค าขอ 

 

 

 

 

 

 

 

รับส าเนาขอ้มูลข่าวสาร 

จบขั้นตอน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ล าดับที.่.............../............... 
 

แบบค าร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เทศบาลต าบลจอมทอง 

วนั / เดอืน / ปี........................................................................ 
 

ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว)............................................................................... 
นามสกลุ......................................................................................................... 
อาชีพ.............................................................................................................. 
ที่อยู่ เลขที่........................หมู่ที.่.................ถนน............................................. 
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต......................................... 
จงัหวดั................................................รหัสไปรษณีย์..................................... 
โทรศัพท์...............................................โทรสาร............................................ 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 

หน่วยงานที่รับเร่ือง 
 ส านักปลดั 

 กองคลงั 
 กองช่าง 
 กองการศึกษา 

มคีวามประสงค์ขอข้อมูลข่าวดังนี้
....................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
       ขอคดัส าเนาจ านวน.....................................แผน่ 

          ขอคดัส าเนาจ านวนโดยมีผูรั้บรอง.....................................แผน่ 

 

              ลงช่ือ............................................................ผูย้ื่นค าร้อง 
                      (............................................................) 

การด าเนินการ 
ช่องทางรับค าร้อง 

 โทรศพัท ์         ไปรษณีย ์

 โทรสาร               E-mail 

  ดว้ยตนเอง            อ่ืนๆ........................... 



 

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ประสานงาน หรือผู้รับผดิชอบ 

               เรียน.............................................................(ผูมี้อ  านาจ) 
                                                           

          เปิดเผยได ้
           เปิดเผยไม่ได ้ เพราะ...................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
 

               ลงช่ือ...........................................................เจา้หนา้ท่ีประสานงาน 

               (...........................................................)หรือผูรั้บผิดชอบ 
 

ความเห็นของผู้อนุญาต  
  
 ไดช้ าระเงินค่าท าส าเนาเอกสาร................บาท       
 ไดช้ าระเงินค่าท าส าเนามีผูรั้บรอง............บาท 
 ไม่ตอ้งช าระเงินเพราะมีรายไดน้อ้ย/เป็นบริการ
ของเทศบาลต าบลจอมทอง 
 

ค าส่ัง  ผู้อนุญาต    อนุญาต 

                               ไม่อนุญาต 
 

         ลงช่ือ.................................................ผูอ้นุญาต 
                 (.................................................) 
วนัทีอนุญาต........................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบหนังสือร้องเรียน 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลจอมทอง 

 
                                                                          เขียนท่ี.............................................. 
                                                                                                        
 

      วนัท่ี........เดือน...................พ.ศ................ 
 

เรียน  ประธานกรรมการขอ้มูลข่าวสารเทศบาลต าบลจอมทอง 

 

 ขา้พเจา้.................................นามสกุล................................ อยู่บา้นเลขท่ี..........ตรอก/ซอย
...........................หมู่ท่ี.......ถนน....................ต  าบล/แขวง...........................อ  าเภอ/เขต..................
จังหวดั.......................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์........... ..............ขอร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการวา่หน่วยงานของรัฐคือ........................................ไดก้ระท า
การเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เก่ียวกบักรณี
เพิกเฉยไม่พิจารณาค าขอดูขอ้มูลข่าวสารของขา้พเจา้  โดยเม่ือวนัท่ี..............................ขา้พเจา้ไดใ้ช้
สิทธิตามพระราชบญัญติัขอดูเอกสารจ านวน...............รายการ (รายละเอียดตามส าเนาค าขอท่ีแนบ)         
จาก........................................และขา้พเจา้ได้ติดตามทวงถามหลายคร้ังแต่หน่วยงานดงักล่าวมิได้
ด าเนินการใด ๆ ใหข้า้พเจา้โดยไม่มีเหตุผลหรือจงใจเพิกเฉยไม่ใหค้วามสะดวกแก่ขา้พเจา้ 

 จึงขอร้องเรียนหน่วยงานดังกล่าวและให้กรรมการด าเนินต่อไป  พร้อมน้ีข้าพเจา้ได้แนบ
เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณามาดว้ย  คือ........................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
 

   ลงช่ือ..............................................ผูร้้องเรียน 
                                                 (...............................................) 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

แบบหนังสืออทุธรณ์ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลจอมทอง 

 
                                                                          เขียนท่ี.............................................. 
                                                                                                        

      วนัท่ี........เดือน...................พ.ศ................ 

เรียน  ประธานกรรมการขอ้มูลข่าวสารเทศบาลต าบลจอมทอง 
 

 ขา้พเจา้.................................นามสกุล................................ อยู่บา้นเลขท่ี..........ตรอก/ซอย
...........................หมู่ท่ี.......ถนน....................ต  าบล/แขวง...........................อ  าเภอ/เขต..................
จงัหวดั.......................รหสัไปรษณีย.์..................โทรศพัท.์........................ขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
วนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการวา่หน่วยงานของรัฐคือ................................ไดก้ระท าการ
เป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วา่หน่วยงานของรัฐ
คือ......................................ไดก้ระท าการดงัน้ี 

(1) ไม่เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใหต้ามท่ีขา้พเจา้ขอซ่ึงเป็นขอ้มูลเร่ือง 

        1.1............................................................................... 

        1.2.......................................................................หรือ 

(2)  ไม่รับฟังค าคดัคา้นของขา้พเจา้ท่ีคดัคา้นมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเร่ือง 

  2.1................................................................................ 
  2.2........................................................................หรือ 

(3)  ไม่แกไ้ขหรือลบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัขา้พเจา้เร่ือง 
 3.1................................................................................ 
 3.2................................................................................ 

จึงขออุทธรณ์ค าสั่งของหน่วยงานดงักล่าวและขอให้กรรมการด าเนินการต่อไป  พร้อมน้ี
ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณามาดว้ยคือ ...................................................... 
.............................................................................................................................................. 
 

       ลงช่ือ..............................................ผูอุ้ทธรณ์ 
(.............................................) 



 

บัญชีการรับแบบค าขอข้อมูลข่าวสาร 

เทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอจอมทอง จังหวัดชียงใหม่ 

เลขที่

ค าขอ 

วัน/

เดือน/ป ี

ผู้ขอ เรื่อง ผู้รับเรือ่ง ผู้ปฏิบัต ิ ผลการ

ปฏิบัต ิ

หมาย

เหตุ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


