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คํานํา 

 
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  กําหนดใหหนวยงานของรัฐ     

ตองจัดรวบรวมขอมูลขาวสารตามท่ีกฎหมายกําหนดไวเพ่ือบริการประชาชน ใหประชาชนสามารถ เขาถึงขอมูล
ขาวสารไดอยางสะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลา  

เทศบาลเมืองสัตหีบ ไดดําเนินการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร และไดจัดทํา คูมือการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  เพ่ือเผยแพรความรูและเทคนิควิธีบริหารจัดการ       
ศูนยขอมูลเทศบาลเมืองสัตหีบ ใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและประชาชนท่ัวไป เพ่ือสามารถทําความเขาใจใน
เรื่องตางๆ ประกอบดวยวัตถุประสงค ขอบเขตคําจํากัดความ บทบาทหนาท่ีความ  รับผิดชอบ ระเบียบปฏิบัติ
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสารอางอิงและแบบฟอรมตางๆ ท่ีใชในการติดตอ ราชการ  

ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองสัตหีบหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงานของศูนยขอมูล
ขาวสารเทศบาลเมืองสัตหีบ จะสามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและสรางความเขาใจใน
วิธีการเขาถึงงานบริการของศูนยฯ แกผูรับบริการ รวมท้ังใชประกอบการขับเคลื่อนกระบวนการดําเนินงานให
ไปสูเปาหมายศูนยขอมูลขาวสารตอไป  

 
ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองสัตหีบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

สารบัญ 
 

                 หนา  
ความเปนมา         1  
วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ       1  
ขอบเขต         1  
คําจํากัดความ         2  
บทบาทหนาท่ีความผิดชอบ       2  
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ        3  
ข้ันตอนและกําหนดระยะเวลาในการใหบริการขอมูลขาวสาร    4  
แผนภูมิข้ันตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร         5 
หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเง่ือนไข      6 
หนาท่ีรับผิดชอบของเจาหนาท่ีศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองสัตหีบ  7   
ภาคผนวก  

• แบบฟอรมคําขอขอมูลขาวสาร  

• พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คูมือการปฏิบัติงาน 
ตามพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

๑. ความเปนมา  
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  บัญญัติข้ึนเพ่ือรองรับสิทธิของประชาชน      

ในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยท่ีหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการ ตามอํานาจ
หนาท่ีและภารกิจของหนวยงานฯ นอกจากนี้ยังใหมีการเผยแพรเพ่ือใหประชาชนสามารถใชสิทธิ ในการเขาถึง
ขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐและเพ่ือความโปรงใส มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จัดตั้งข้ึนเพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน  ตามมาตรา ๙ แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ  ตองจัดใหมีขอมูลขาวสาร
ของราชการอยางนอยตามกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ประกอบกับไดมีประกาศ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของ
ราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ณ ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูล
ขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสารทางราชการ ” มีภารกิจในการใหคําแนะนําใหคําปรึกษาท่ีเปน
ประโยชน โดย ใหประชาชนท่ีมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว และไดรับขอมูลถูกตองเปนปจจุบัน    
อีกท้ังรับเรื่องราวรองทุกขเก่ียวกับหนวยงาน และเผยแพรผลการปฏิบัติงานของหนวยงานดวย     

เทศบาลเมืองสัตหีบ เปนหนวยงานท่ีตองการตอบสนองความตองการของประชาชน  ใหมีสิทธิรับรู
ขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ี เก่ียวกับการดําเนินการของรัฐจึงไดมีประกาศใหจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารข้ึน ในวันท่ี   
29 สิงหาคม 2561 โดยจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองสัตหีบ  ใหบริการ ณ กองวิชาการและแผนงาน 
ชั้น 3 อาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสัตหีบ เลขท่ี 654  หมูท่ี 2 ตําบลสัตหีบ อําเภอ    
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 และไดจัดทําคูมือกระบวนการบริหารจัดการศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมือง  
สัตหีบ เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ ซ่ึงจะเปนแนวทาง  ในการ
เสริมสรางความรู ความเขาใจในวิธีการ ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน การใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ 
เพ่ือใหบุคลากรของสํานักงานฯ สามารถใหบริการขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน มีความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน และสรางความพึงพอใจในการรับบริการขอมูลขาวสารจากทางราชการ 

๒. วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ 
๒.๑ เพ่ือจัดเก็บขอมูลขาวสาร องคความรูเก่ียวกับกระบวนการบริหารจัดการศูนย  ขอมูลขาวสาร

เทศบาลเมืองสัตหีบ เกณฑขอกําหนด รายละเอียดมาตรฐานของงาน ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบและเอกสารท่ี
เก่ียวของ  

๒.๒ เพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปบทเรียนจากประสบการณการ ปฏิบัติงานเผยแพรขอมูล
ขาวสารใหแกเจาหนาท่ีไวเปนแนวทางการปฏิบัติงาน  

๒.๓ เพ่ือใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน 

๓. ขอบเขต  
คูมือฉบับนี้ใชประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.  ๒๕๔๐ ของ

ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองสัตหีบ หนวยงานในสังกัดหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 
 

-/ ๔. คําจํากัดความ..... 
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๔. คําจํากัดความ 
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา  สิ่งท่ีสื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไมวา

การสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะได จัดทําไวในรูปของ
เอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด  ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง  การบันทึก 
โดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีทําใหสิ่งท่ีบันทึกไวปรากฏได  

“ขอมูลขาวสารของราชการ ” หมายความวา ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
เอกชน  

“มาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ” คือ มาตรฐานในการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงาน
ภาครัฐ ในดานการบริหารจัดการท่ีแสดงใหเห็นถึงข้ันตอนการดําเนินการ ท่ีสามารถเปดเผยและตรวจสอบไดท้ัง
ในเชิงขอมูลและกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ  

“ขอมูลขาวสารสวนบุคคล ” หมายความวา ขอมูลขาวสารเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน 
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาท่ีมีชื่อของผูนั้น
หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนท่ีทําใหรูตัวผูนั้นได  เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียง
ของคนหรือรูปถาย และให หมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูท่ีถึงแกกรรมแลวดวย 
 ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานรัฐ  ยอมจํากัดเฉพาะท่ีหนวยงาน
ของรัฐครอบครอง  หรือควบคุมไวตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานนั้นๆ เทานั้น รวมไปถึงขอมูลขาวสารท่ี
เจาหนาท่ีของรัฐในฐานะผูปฏิบัติหนาท่ี ใหแกหนวยงานของรัฐครอบครองอยูดวย 

๕. บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 
๕.๑ ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ไดดังนี้  

๕.๑.๑ จัดสถานท่ี/จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองสัตหีบ สําหรับใหบริการขอมูลขาวสาร
ตามมาตรา ๙ เพ่ือประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก  

๕.๑.๒ มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสาร  หรือปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการใหบริการ
ขอมูลขาวสารของราชการ เปนการเฉพาะ  

๕.๑.๓  มีปายบอกถึงท่ีตั้งของสถานท่ีหรือศูนยขอมูลขาวสาร  หรือปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการ
ใหบริการขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะไว  ตั้งแตบริเวณอาคารและศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมือง
สัตหีบ  

๕.๑.๔ มีปายบอกถึงท่ีตั้งของสถานท่ีหรือศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองสัตหีบ 
๕.๑.๕ จัดระบบขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐        

ตามมาตรา ๗ พรอมจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวบริการแกผูมาติดตอและขอรับบริการ  
๕.๑.๖ บริหารจัดการเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการอยางเปนระบบ เชน แตงตั้ง

คณะกรรมการ  
๕.๒ จัดระบบขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ 

พรอมจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวบริการแกผูมาติดตอและขอรับบริการ  
 
 

-/๕.๓.บริหาร..... 
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๕.๓ .บริหารจัดการเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการอยางเปนระบบ เชน  แตงตั้ง
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองสัตหีบ เก็บสถิติขอมูลขาวสาร  ดําเนินการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ  

๕.๔ เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหแกบุคลากรทราบ เชน จัดอบรม 
สัมมนา สงเจาหนาท่ีเขารวมในโครงการตางๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการให  และรับบริการขอมูลขาวสารของราชการ 
เผยแพรความรูผานสื่อชองทางตางๆ บรรยายใหความรูผูเขาเยี่ยมชม  สํารวจความตองการและความคาดหวัง
ของผูมีสวนไดเสีย  สํารวจความพึงพอใจในการรับบริการศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองสัตหีบ  

๕.๕ เผยแพรขอมูลเก่ียวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาท่ีผูบริหารลงนามแลว  จัดทําสรุปการ
จัดซ้ือจัดจางเปนรายเดือน  และเผยแพรบนเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองสัตหีบ  
(www.sattahipmunicipality.go.th) 

๖. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
๖.๑ ขอมูลขาวสารท่ีเทศบาลเมืองสัตหีบรวบรวมข้ึน เพ่ือใหบริการประชาชน  ตามพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ และมีสิทธิตรวจสอบดูไดตามมาตรา ๙ ประกอบดวย  
๖.๑.๑ คําวินิจฉัยท่ีเก่ียวกับเทศบาลเมืองสัตหีบ รวมท้ังหนวยงานในสังกัด  
๖.๑.๒ ผลการพิจารณาท่ีเก่ียวกับเทศบาลเมืองสัตหีบ รวมท้ังหนวยงานในสังกัด  
๖.๑.๓ นโยบายรัฐบาลและนโยบายตางๆ ของผูบริหาร ท่ีเก่ียวกับเทศบาลเมืองสัตหีบ  
๖.๑.๔ แผนงาน/โครงการเก่ียวกับเทศบาลเมืองสัตหีบ รวมท้ังหนวยงานในสังกัด  
๖.๑.๕ งบประมาณรายจายเก่ียวกับเทศบาลเมืองสัตหีบ รวมท้ังหนวยงานในสังกัด  
๖.๑.๖ ขอบังคับ หนังสือบริคณหสนธิ  ระเบียบ คําสั่ง ของเทศบาลเมืองสัตหีบ  รวมท้ังหนวยงาน

ในสังกัด  
๖.๑.๗ สัญญาสัมปทาน สัญญาวาจาง สัญญารวมทุน  
๖.๑.๘ โครงสรางอํานาจหนาท่ีของเทศบาลเมืองสัตหีบ รวมท้ังหนวยงานในสังกัด  
๖.๑.๙ เอกสารทางวิชาการ เชน รายงานการวิจัย ผลการศึกษา รายงานขอเท็จจริง วิทยานิพนธฯ 

ท่ีมีขอมูลเก่ียวกับเทศบาลเมืองสัตหีบ รวมท้ังหนวยงานในสังกัด  
๖.๑.๑๐ คูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  
๖.๑.๑๑ คูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  
๖.๑.๑๒ สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางรายเดือนของเทศบาลเมืองสัตหีบ  
๖.๑.๑๓ ขอมูลขาวสารอ่ืนๆ  
๖.๑.๑๔ ขาวเก่ียวกับเทศบาลเมืองสัตหีบ ท่ีจัดทําโดยเทศบาลเมืองสัตหีบ  เชน จดหมายขาว 

รายงานการปฏิบัติราชการประจําป  
๖.๑.๑๕ ระบบขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส  
๖.๑.๑๖ อ่ืนๆ แลวแตผูตรวจสอบหรือรองขอสอบถาม (ถามี) มาตรา ๑๑  

๖.๒ นําระบบการจัดการขอมูลขาวสารมาดําเนินการ ๒ ระบบ คือ  
๖.๒.๑ ระบบการจัดการขอมูลขาวสารดวยระบบเอกสาร (แฟมขอมูลขาวสาร)  ไดคัดแยกขอมูลท่ี

หนวยงานตองจัดเพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูตามมาตรา ๙  ไวบริการ โดย จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวในรหัส
แฟมขอมูลขาวสาร ๔  

 
-/๖.๒.๒ ระบบ..... 
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๖.๒.๒ ระบบการจัดการขอมูลขาวสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ไดนําระบบคอมพิวเตอรท่ีมี
ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสมาพัฒนา  เพ่ือรองรับขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองสัตหีบ ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ไดแก  

๖.๒.๒.๑  ระบบราชการกิจจานุเบกษา (กฎหมายเก่ียวกับเทศบาลเมืองสัตหีบและ
หนวยงานในสังกัด)  

๖.๒.๒.๒ ระบบมติคณะรัฐมนตรี  
๖.๒.๒.๓ ระบบคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ  
๖.๒.๒.๔ ระบบขาวเทศบาลเมืองสัตหีบ  
๖.๒.๒.๕ ระบบขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส  
๖.๒.๒.๖ ระบบอินเตอรเน็ตหรือระบบเว็บไซตเทศบาลเมืองสัตหีบ  (มีขอมูลข้ึนระบบ 

ประกอบดวย การประกวดราคาและสอบราคา  สรุปการจัดซ้ือจัดจางฯ  รายงานทางวิชาการ ระบบศูนยขอมูล
ขาวสารเทศบาลเมืองสัตหีบ โครงการ/แผนงานของหนวยงาน สถานท่ีติดตองานเว็บไซตฯ เปนตน)  

๖.๒.๒.๗ ระบบศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองสัตหีบ 

๗. ข้ันตอนและกําหนดระยะเวลาในการใหบริการขอมูลขาวสาร  
๗.๑ ผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารลงชื่อในสมุดทะเบียน  
๗.๒ ผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสาร  สามารถตรวจดูคนหาขอมูลขาวสารไดดวยตนเอง  หรือจะขอ

เจาหนาท่ีประจําศูนยชวยแนะนําคนหาใหก็ได  
๗.๓ หากผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารประสงคจะไดสําเนาหรือสําเนาขอมูลขาวสารท่ีมีคํารับรองความ

ถูกตอง  ใหยื่นคํารองตามแบบฟอรมท่ีเทศบาลเมืองสัตหีบกําหนดหรือเขียนข้ึนเอง  โดยระบุขอมูลขาวสารท่ี
ตองการในลักษณะท่ีอาจเขาใจไดตามสมควร  

๗.๔ หากขอมูลขาวสารท่ีประสงคจะขอ  ไมใชขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู 
เจาหนาท่ีประจําศูนยจะสงคําขอไปใหหนวยงานท่ีครอบครองดูแลขอมูลขาวสารนั้น พิจารณาดําเนินการตอไป  

๗.๕ กําหนดระยะเวลาในการใหขอมูลขาวสาร  
๗.๕.๑  การใหบริการสําเนาขอมูลขาวสารท่ีจัดไวในศูนยขอมูลขาวสารของราชการกําหนด

ระยะเวลาภายในวันทําการท่ีมีคําขอนั้น  
๗.๕.๒ การใหบริการสําเนาขอมูลขาวสารอ่ืนๆ ท่ีพรอมจะใหได  กําหนดระยะเวลาภายในวันทํา

การท่ีขอหรือโดยเร็ว ท้ังนี้ไมเกิน ๑๕ วัน  
๗.๕.๓ ในกรณีท่ีขอมูลขาวสารท่ีขอมีจํานวนมากหรือไมสามารถรวบรวมสําเนาใหแลวเสร็จ

ภายใน ๑๕ วัน เทศบาลเมืองสัตหีบจะแจงใหผูขอทราบ ภายใน ๑๕ วัน วาจะใหมารับขอมูลขาวสารไดในวันท่ี
เทาใด 

 
 
 

 
 

-/แผนภูมิ..... 
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๘. หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเง่ือนไข  

๘.๑ หลักเกณฑการปฏิบัติงาน  
๘.๑.๑  ความมุงหมายสําคัญของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐           

มุงโดยตรงตอการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับสิทธิการรับรูของประชาชน  หรือมุงตอการจัดการความรู
การพัฒนาเครือขายความรูจากขอมูลขาวสารของราชการ โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐ มีอํานาจหนาท่ี
เก่ียวกับขอมูลขาวสาร โดยใหเก็บรักษาขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวยงาน  และตองจัดพิมพเผยแพร จัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดู  หรือเปดเผยเม่ือประชาชนรองขอ  ตามลําดับความสําคัญของขอมูลขาวสาร  และบาง
ประเภทท่ีการเปดเผยอาจกระทบความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับ
ของบุคคลอ่ืนได  และขอมูลขาวสารท้ังหลายเหลานี้  เม่ือมีอายุครบเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  หนวยงานของรัฐมี
หนาท่ีสงมอบใหหอจดหมายเหตุแหงชาติเพ่ือคัดเลือกไวให ประชาชนไดศึกษาคนควา  

๘.๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ ท่ีเห็นควรใหนําเรื่องการจัดระบบและการ
ดําเนินการเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสาร  และการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน  เปนหนึ่งใน
ตัวชี้วัด (KPI) ประสิทธิภาพของหนวยงานของรัฐทุกแหงเริ่มตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๐  เพ่ือเปนการ
สนับสนุนการบังคับใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

๘.๑.๓ หนาท่ีเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสาร  
๘.๑.๓.๑ เตรียมขอมูลเพ่ือพรอมในการเปดเผยขอมูลขาวสาร วิเคราะห  ขอมูลขาวสารท่ี

จัดทําไว จัดระบบขอมูลขาวสาร มาตรา ๗ และมาตรา ๙  จัดแยกประเภทขอมูลขาวสารเพ่ือสะดวกรวดเร็วใน
การคนหา  

๘.๑.๓.๒ เปดเผยขอมูลขาวสาร คือ  

• จัดพิมพเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีกฎหมายกําหนด รวบรวม  และจัดสงขอมูล
ขาวสารของราชการตามมารา ๗  เพ่ือพิมพเผยแพรในราชกิจจานุเบกษา หรือจัดพิมพเผยแพรตามจํานวน
สมควรทันทีท่ีมีขอมูลขาวสาร  

๑) ดําเนินการรวบรวมขอมูลขาวสารสําคัญไวใหประชาชนตรวจดู  ตามมาตรา ๙ 
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดใชอํานาจตามมาตรา ๙  ออกประกาศเม่ือ ๒๗  กุมภาพันธ ๒๕๔๑ 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดใหมีขอมูลขาวสาร ของราชการไวใหประชาชนตรวจดู 

๒) จัดสถานท่ีสําหรับคนหา  และตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการตามประกาศ
คณะกรรมการขอมูลขาวสาร  

๓) จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารใหเพียงพอ สําหรับบริการประชาชนเพ่ือความสะดวก
ในการคนหาดวยตนเอง   

• จัดหาขอมูลขาวสารอ่ืนๆ ใหผูขอในเวลาอันสมควร ตาม  มาตรา ๑๑  ซ่ึง
หมายถึงหัวหนาท่ีจัดหาขอมูลขาวสารท่ีมีอยูแลว  และผูขอขอมูลขาวสารไดระบุลักษณะท่ีอาจเขาใจไดตามควร
และไมขอรวบรวม หรือจัดใหมีข้ึนใหมเจาหนาท่ีของรัฐจะจัดใหหรือไมก็ได  

• จัดทําสําเนาและรับรองสําเนาถูกตอง (มาตรา  ๙ และมาตรา ๑๑) หนวยงาน
ของรัฐอาจวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการดําเนินการก็ได  และตองคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายได
นอยประกอบดวย และตองไดรับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ โดยไดมีประกาศ
เรื่องคาธรรมเนียมไวว า ถาเรียกเก็บไมเกินตนทุนท่ีแทจริงไมตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอนก็ได  
คาธรรมเนียมมี ๓ ประเภท คือ  

 
-/(๑) คาธรรมเนียม..... 
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(๑) คาธรรมเนียมในการทําสําเนาและรับรองสําเนา  
(๒) คาธรรมเนียมในการคนหารวบรวมขอมูลขาวสาร  
(๓) คาธรรมเนียมในการตรวจสอบความถูกตองและตัดทอน  ขอมูลขาวสารท่ีไม

เปดเผยหนวยงาน  

• ใหคําแนะนําแกผูขอขอมูลขาวสารของราชการ  ท่ีมิไดอยูในความดูแลของ
หนวยงาน โดยใหติดตอหนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นๆ (มาตรา ๑๒)  

๘.๑.๓.๓  หนาท่ีพิจารณาสั่งเปดเผยหรือมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร  ตองพิจารณากอนวา
คําขอนั้นมีลักษณะชัดเจน ชนิดท่ีอาจเขาใจไดตามสมควรหรือไม กรณีการสั่งเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
กฎหมายถือการมีคําสั่งเปดเผยเปนดุลพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ (มาตรา ๑๕  วรรคสอง) ดังนั้น ผูบังคับบัญชาหรือ
ศาลยอมไมมีอํานาจทบทวนหรือยกเลิก  เพิกถอน คําสั่ง การสั่งเพิกถอนคําสั่งเปดเผยขอมูลขาวสาร จึงมีได
เฉพาะกรณีผูบังคับบัญชา  หรือศาลเห็นวาเปนคําสั่งท่ีไมชอบดวยกฎหมายเทานั้น การสั่งมิใหเปดเผยนั้น
กฎหมายมิไดกําหนดวาเปนดุลพินิจโดยเฉพาะ ดังนั้น อาจพิจารณาทบทวนหรือยกเลิกเพิกถอนไดในกรณีหลัง
หนวยงานของรัฐท่ีออกคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสาร  ยังมีหนาท่ีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๔๐ วรรคแรก ท่ีตองแจงใหผูขอรับรูขอมูลขาวสารทราบดวยวาอาจอุทธรณคําสั่ง
ไมเปดเผยนั้น ตอคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ภายใน ๑๕  วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง
คําสั่งนั้น โดยยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการ ขอมูลขาวสารของราชการ (มาตรา ๑๘)  

๘.๑.๓.๔  แจงใหผูมีประโยชนไดเสียในการเปดเผยขอมูลขาว สาร คัดคานการเปดเผย
ขอมูลขาวสารนั้น ตามมาตรา ๑๗ วรรคแรก  

๘.๑.๓.๕ จัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลและรักษาความปลอดภัย  ใหแกระบบขอมูล
ขาวสารสวนบุคคล (มาตรา ๒๓ ) ไมเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล (มาตรา  ๒๔) แกไขและปรับปรุงขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลเพ่ือความถูกตองของขอมูลสวนบุคคล (มาตรา ๒๕)  

๘.๑.๓.๖ สงมอบขอมูลขาวสารใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากรหรือหนวยงาน
อ่ืนของรัฐ เพ่ือคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควาขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับของทางราชการ เม่ือครบ 
๒๕ ป (มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๖ วรรคสอง)  

๘.๑.๓.๗ ประชาสัมพันธและเผยแพรสิทธิการเขาถึงขอมูลขาวสารของผูรับบริการศูนย
ขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองสัตหีบ  

 
หนาที่รับผิดชอบของเจาหนาที่ศูนยขอมูลขาวสาร 

เทศบาลเมืองสัตหีบ 
ศูนยขอมูลขาวสารฯ  มีหนาท่ีใหบริการขอมูลขาวสารของราชการแกประชาชน โดยมี  

หนาท่ีสรุป ดังนี้  
๑. รวบรวมจัดหมวดหมูหนังสือและเอกสารเผยแพรเทศบาลฯเขาแฟม ตามมาตรา ๙  เพ่ือให 

เปนระเบียบ งายตอการสืบคนหาขอมูล  
๒. จัดทําสมุดในการลงชื่อสําหรับผูมาใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร  

- สมุดผูใชบริการ Internet  
- สมุดยืม-คืน หนังสือ/วารสาร  
- สมุดผูขอขอมูลและผานทางเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสาร  

-/๓. แนะนํา..... 
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๓. แนะนําการใชบริการ Internet ในศูนยขอมูลขาวสาร  
๔. แนะนําการยืมหนังสือ/วารสาร ในศูนยขอมูลขาวสาร  
๕. ใหขอมูลสําหรับผูขอขอมูลในศูนยขอมูลฯ และผานทางเว็บไซตศูนยขอมูลฯ  
๖. เก็บสถิติผูใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

พระราชบัญญัติ 

ขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 

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

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เปนปท่ี ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน 

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา

พระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้ 

 มาตรา ๑   พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐” 

มาตรา ๒   พระราชบัญญัตินี้ใหบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

 มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่น ในสวนท่ีบัญญัติไวแลวในพระราช บัญญัตินี้

หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 

 มาตรา ๔   ในพระราชบัญญัตินี ้



 “ขอมูลขาวสาร ” หมายความวา  ส่ิงท่ีส่ือความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง  ขอมูล หรือส่ิงใดๆ  ไมวาการ

ส่ือความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ  และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของ

เอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง  การบันทึกโดย

เครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดท่ีทําใหส่ิงท่ีบันทึกไวปรากฏได 

 “ขอมูลขาวสารของราชการ ” หมายความวา  ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ

หนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน  

 “หนวยงานของรฐั ” หมายความวา   ราชการสวนกลาง   ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น   

รัฐวิสาหกิจ  สวนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในสวนท่ีไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี  องคกรควบคุม

การประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 “เจาหนาท่ีของรัฐ” หมายความวา  ผูซ่ึงปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 

 “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล ” หมายความวา  ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของบุคคล  เชน  การศึกษา  

ฐานะการเงิน   ประวัติสุขภาพ   ประวัติอาชญากรรม   หรือประวัติการทํางาน   บรรดาท่ีมีชื่อของผูนั้นหรือมีเลข

หมาย รหัส หรือส่ิงบอกลักษณะอื่นท่ีทําใหรูตัวผูนั้นได   เชน  ลายพิมพนิ้วมือ   แผนบันทึกลักษณะเสียงของคน

หรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของผูท่ีถึงแกกรรมแลวดวย 

 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

 “คนตางดาว” หมายความวา  บุคคลธรรมดาท่ีไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นท่ีอยู 

ในประเทศไทย  และนิติบุคคลดังตอไปนี้ 

 (๑) บริษัทหรือหางหุนสวนท่ีมีทุนเกินกึ่งหนึ่งเปนของคนตางดาว   ใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ  ใหถือวาใบ

หุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ 

 (๒) สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว 

 (๓) สมาคมหรือมูลนิธิท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว 

 (๔) นิติบุคคลตาม  (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอื่นใดท่ีมีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตาง

ดาว 



  นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ถาเขาไปเปนผูจัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่น   ใหถือวา

ผูจัดการหรือกรรมการ  หรือสมาชิก  หรือเจาของทุนดังกลาวเปนคนตางดาว 

 มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และมีอํานาจออกกฎกระทรวง   เพื่อ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 กฎกระทรวงนั้น  เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 มาตรา ๖ ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการข้ึนในสังกัดสํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี   มีหนาท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการใหแกคณะกรรมการและคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร   ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ   และใหคําปรึกษาแกเอกชนเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

การเปดเผยขอมูลขาวสาร 

_______________ 

 มาตรา ๗ หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพในราชกิจจา

นุเบกษา 

 (๑) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 

 (๒) สรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน 

 (๓) สถานท่ีติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกบัหนวยงานของรัฐ 

 (๔) กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ขอบังคับ  คําส่ัง  หนังสือเวียน   ระเบียบ  แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ   

ท้ังนี้ เฉพาะท่ีจัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชนท่ีเกี่ยวของ 

 (๕) ขอมูลขาวสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 ขอมูลขาวสารใดท่ีไดมีการจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว  ถามีการลงพิมพในราช

กิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงส่ิงพิมพนั้นก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแลว 



 ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพื่อขายหรือจําหนายจาย

แจก ณ ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามท่ีเห็นสมควร 

 มาตรา ๘ ขอมูลขาวสารท่ีตองลงพิมพตามมาตรา   ๗ (๔) ถายังไมไดลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา   

จะนํามาใชบังคับในทางท่ีไมเปนคุณแกผูใดไมได   เวนแตผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้นตามความเปนจริงมา

กอนแลวเปนเวลาพอสมควร    

 มาตรา ๙ ภายใตบังคับมาตรา   ๑๔  และมาตรา   ๑๕  หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสาร

ของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได    ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ

กําหนด 

 (๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน  รวมท้ังความเห็นแยงและคําส่ังท่ีเกี่ยวของ

ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 

 (๒) นโยบายหรือการตีความท่ีไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา  ๗ (๔) 

 (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปท่ีกําลังดําเนินการ 

 (๔) คูมือหรือคําส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนาท่ีของเอกชน 

 (๕) ส่ิงพิมพท่ีไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา  ๗ วรรคสอง 

 (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทํา

บริการสาธารณะ 

 (๗) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยกฎหมาย  หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี   ท้ังนี้ ให

ระบุรายช่ือรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารท่ีนํามาใชในการพิจารณาไวดวย 

 (๘) ขอมูลขาวสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 ขอมูลขาวสารท่ีจัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง   ถามีสวนท่ีตองหามมิใหเปดเผยตามมาตรา   

๑๔ หรือมาตรา  ๑๕ อยูดวย  ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดท่ีไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น 

 บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตามยอมมีสิทธิเขาตรวจดู  ขอสําเนาหรือขอสําเนาท่ี มีคํา

รับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได   ในกรณีท่ีสมควรหนวยงานของรัฐโดย ความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได    ในการนี้ใหคํานึง ถึงการชวยเหลือผูมี



รายไดนอยประกอบดวย  ท้ังนี้เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น   คนตางดาวจะมีสิทธิตาม

มาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 

 มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา   ๗  และมาตรา   ๙  ไมกระทบถึงขอมูลขาวสารของราชการท่ีมี

กฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีการเผยแพรหรือเปดเผย ดวยวิธีการอยางอื่น 

 มาตรา ๑๑ นอกจากขอมูลขาวสารของราชการท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว  หรือท่ีจัดไวให

ประชาชนเขาตรวจดูไดแลว  หรือท่ีมีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา  ๒๖ แลว ถาบุคคลใดขอขอมูล

ขาวสารอื่นใดของราชการและคําขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารท่ีตองการในลักษณะท่ีอาจ เขาใจไดตามควร  ให

หนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลาอันสมควร เวนแตผูนั้นขอจํานวนมากหรือ

บอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  

 ขอมูลขาวสารของราชการใดมีสภาพท่ีอาจบุบสลายงาย   หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให

หรือจะจัดทําสําเนาใหในสภาพอยางหนึ่งอยางใด เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกขอมูลขาวสารนั้นก็ได 

 ขอมูลขาวสารของราชการท่ีหนวยงานของรัฐจัดหาใหตามวรรคหนึ่งตองเปนขอมูลขาวสารท่ีมีอยูแลวใน

สภาพท่ีพรอมจะใหได  มิใชเปนการตองไปจัดทํา  วิเคราะห จําแนก  รวบรวม  หรือจัดใหมีข้ีนใหม  เวนแตเปน

การแปรสภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารท่ีบันทึกไวในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง   ระบบคอมพิวเตอร   

หรือระบบอื่นใด  ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  แตถาหนวยงานของรัฐเห็นวากรณีท่ีขอนั้นมิใชการแสวงหา

ผลประโยชนทางการคา   และเปนเรื่องท่ีจําเปนเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพสําหรับผูนั้นหรือเปนเรื่องท่ีจะเปน

ประโยชนแกสาธารณะ  หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหก็ได 

 บทบัญญัติวรรคสามไมเปนการหามหนวยงานของรัฐท่ีจะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใดข้ึนใหม

ใหแกผูรองขอ หากเปนการสอดคลองดวยอํานาจหนาท่ีตามปกติของหนวยงานของรัฐนั้นอยูแลว 

 ใหนําความในมาตรา   ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี   มาใชบังคับแกการจัดหาขอมูลขาวสารใหตาม

มาตรานี ้โดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๒ ในกรณีท่ีมีผูย่ืนคําขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา  ๑๑  แมวาขอมูลขาวสารท่ีขอ

จะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานสวนกลาง  หรือสวนสาขาของหนวยงานแหงนั้นหรือจะอยูในความ

ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอื่นก็ตาม  ใหหนวยงานของรัฐท่ีรับคําขอใหคําแนะนํา  เพื่อไปย่ืนคําขอตอ

หนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา 



 ถาหนวยงานของรัฐผูรับคําขอเห็นวาขอมูลขาวสารท่ีมีคําขอเปนขอมูลขาวสารท่ีจัดทําโดยหนวยงานของ

รัฐแหงอื่น และไดระบุหามการเปดเผยไวตามระเบียบท่ีกําหนดตามมาตรา  ๑๖  ใหสงคําขอนั้นใหหนวยงานของ

รัฐผูจัดทําขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคําส่ังตอไป 

 มาตรา ๑๓ ผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา  ๗ หรือไมจัดขอมูล

ขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา  ๙ หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกตนตามมาตรา  ๑๑ หรือฝาฝน 

หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  หรือปฏิบัติหนาท่ีลาชาหรือเห็นวาตนไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุอัน

สมควร ผูนั้นมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการ  เวนแตเปนเรื่องเกี่ยวกับการมีคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร

ตามมาตรา   ๑๕  หรือคําส่ังไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา   ๑๗  หรือคําส่ังไมแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูล

ขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 

 ในกรณีท่ีมีการรองเรยีนตอคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน

สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคํารองเรียน  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปได   แตตองแสดงเหตุผลและ

รวมเวลาท้ังหมดแลวตองไมเกินหกสิบวัน 

 

หมวด  ๒ 

ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย 

_______________ 

 มาตรา ๑๔ ขอมูลขาวสารของราชการท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย    

จะเปดเผยมิได 

 มาตรา ๑๕ ขอมูลขาวสารของราชการท่ีมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  หนวยงานของรัฐหรือ

เจาหนาท่ีของรัฐอาจมีคําส่ังมิใหเปดเผยก็ได  โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ   

ประโยชนสาธารณะ  และประโยชนของเอกชนท่ีเกี่ยวของประกอบกัน 

 (๑) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความม่ันคงของประเทศ  ความและความม่ันคงในทาง

เศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

 (๒) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ  หรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงคได   

ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี  การปองกัน  การปราบปราม  การทดสอบ  การตรวจสอบ   หรือการรูแหลงท่ีมาของ

ขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม 



 (๓) ความเห็นหรอืคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด   แตท้ังนี้ไม

รวมถึงรายงานทางวิชาการ   รายงานขอเท็จจริง   หรือขอมูลขาวสารท่ีนํามาใชในการทําความเห็นหรือคําแนะนํา

ภายในดังกลาว 

 (๔) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

 (๕) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซ่ึงการเปดเผยจะเปนการรุกลํ้าสิทธิ  

สวนบุคคลโดยไมสมควร  

 (๖) ขอมูลขาวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย   หรือขอมูลขาวสารท่ีมีผูใหมาโดยไม

ประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอื่น 

 (๗) กรณีอื่นตามท่ีกําหนดใหพระราชกฤษฎีกา 

 คําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเง่ือนไขอยางใดก็ได   แตตองระบุไวดวยวาท่ี

เปดเผยไมไดเพราะเป นขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด  และใหถือวาการมีคําส่ังเปดเผยขอมูล

ขาวสารของราชการเปนดุลพินิจโดยเฉพาะของเจาหนาท่ีของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา   แตผูขออาจ

อุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๑๖ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติวาขอมูลขาวสารของราชการจะเปดเผยตอบุคคลใด

ไดหรือไมภายใตเง่ือนไขเชนใด  และสมควรมีวิธีรักษามิใหรั่วไหลใหหนวยงานของรัฐกําหนดวิธีการคุมครอง

ขอมูลขาวสารนั้น  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 

 มาตรา ๑๗ ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐเห็นวา  การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจกระทบถึง

ประโยชนไดเสียของผูใด  ใหเจาหนาท่ีของรัฐแจงใหผูนั้นเสนอคําคัดคานภายในเวลาท่ีกําหนด  แตตองใหเวลา

อันสมควรท่ีผูนั้นอาจเสนอคําคัดคานได ซ่ึงตองไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจง 

 ผูท่ีไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง   หรือผูท่ีทราบวาการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจกระทบถึง

ประโยชนไดเสียของตน  มีสิทธิคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นไดโดยทําเปนหนังสือถึงเจาหนาท่ีของรัฐ

ผูรับผิดชอบ 

 ในกรณีท่ีมีการคัดคาน  เจาหนาท่ีของรัฐผูรับผิดชอบตองพิจารณาคําคัดคานและแจงผลการพิจารณาใหผู

คัดคานทราบโดยไมชักชา  ในกรณีท่ีมีคําส่ังไมรับฟงคําคัดคาน เจาหนาท่ีของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นมิได

จนกวาจะลวงพนกําหนดเวลาอุทธรณตามมาตรา  ๑๘  หรือจนกวาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล

ขาวสารไดมีคําวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นได  แลวแตกรณี 



 มาตรา ๑๘ ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารใดตามมาตรา   ๑๔ หรือ

มาตรา  ๑๕  หรือมีคําส่ังไมรับฟงคําคัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตามมาตรา  ๑๗  ผูนั้นอาจอุทธรณตอ

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ังนั้นโดยย่ืนคําอุทธรณ

ตอคณะกรรมการ 

 มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารท่ีมีคําส่ังมิใหเปดเผยนั้นไมวาจะเปนการพิจารณาของ

คณะกรรมการ   คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือศาลก็ได   จะตองดําเนินกระบวนการ

พิจารณาโดยมิใหขอมูลขาวสารนั้นเปดเผยแกบุคคลอื่นใดท่ีไมจําเปนแกการพิจารณาและในกรณีท่ีจําเปนจะ

พิจารณาลับหลังคูกรณีหรือคูความฝายใดก็ได 

 มาตรา ๒๐ การเปดเผยขอมูลขาวสารใด  แมจะเขาขายตองมีความรับผิดชอบตามกฎหมายใดใหถือ

วาเจาหนาท่ีของรัฐไมตองรับผิดหากเปนการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังตอไปนี้ 

 (๑) ขอมูลขาวสารตามมาตรา  ๑๕  ถาเจาหนาท่ีของรัฐไดดําเนินการโดยถูกตองตามระเบียบตามมาตรา  

๑๖ 

 (๒) ขอมูลขาวสารตามมาตรา  ๑๕  ถาเจาหนาท่ีของรัฐในระดับตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงมีคําส่ังให

เปดเผยเปนการท่ัวไปหรือเฉพาะแกบุคคลใด เพื่อประโยชนอันสําคัญย่ิงกวาท่ีเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ   หรือ

ชีวิต  รางกาย  สุขภาพ หรือประโยชนอื่นของบุคคล   และคําส่ังนั้นไดกระทํา โดยสมควรแกเหตุ   ในการนี้จะมี

การกําหนดขอจํากัดหรือเง่ือนไขในการใชขอมูลขาวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได  

 การเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหหนวยงานของรัฐพนจากความรับผิดตามกฎหมาย

หากจะพึงมีในกรณีดังกลาว 

 

หมวด  ๓ 

ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

______________ 

 มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชนแหงหมวดนี้  “บุคคล” หมายความวา  บุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย  และ

บุคคลธรรมดาท่ีไมมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย 



  มาตรา ๒๒ สํานักขาวกรองแหงชาติ   สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ  และหนวยงานของรัฐแหง

อื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง   อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ  

วิธีการ และเง่ือนไขท่ีมิใหนําบทบัญญัติวรรคหนึ่ง  (๓) ของมาตรา  ๒๓  มาใชบังคับกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล

ท่ีอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานดังกลาวก็ได 

 หนวยงานของรัฐแหงอื่นท่ีจะกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น  ตองเปนหนวยงานของรัฐซ่ึงการ

เปดเผยประเภทขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา  ๒๓ วรรคหนึ่ง  (๓) จะเปนอุปสรรครายแรงตอการ

ดําเนินการของหนวยงานดังกลาว 

 มาตรา ๒๓ หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลดังตอไปนี้ 

 (๑) ตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาท่ีเกี่ยวของ  และจําเปนเพื่อการดําเนินงานของ

หนวยงานของรัฐใหสําเร็จตามวัตถุประสงคเทานั้น  และยกเลิกการจัดใหมีระบบดังกลาวเม่ือหมดความจําเปน 

         (๒) พยายามเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล  โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีท่ีจะกระทบถึง

ประโยชนไดเสียโดยตรงของบุคคลนั้น 

 (๓) จัดใหมีการพิมพในราชกิจจานุเบกษา  และตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอเกี่ยวกับส่ิง

ดังตอไปนี้  

  (ก) ประเภทของบุคคลท่ีมีการเก็บขอมูลไว 

  (ข) ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

  (ค) ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ 

  (ง) วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล 

  (จ) วิธีการขอใหแกไขเปล่ียนแปลงขอมูล 

  (ฉ) แหลงท่ีมาของขอมูล 

 (๔) ตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตองอยูเสมอ 

 (๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล  ตามความเหมาะสม   เพื่อปองกัน

มิใหมีการนําไปใชโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล 



 ในกรณีท่ีเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล   หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบ

ลวงหนาหรือพรอมกับการขอขอมูลถึงวัตถุประสงคท่ีจะนําขอมูลมาใช   ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ   และกรณี

ท่ีขอขอมูลนั้นเปนกรณีท่ีอาจใหขอมูลไดโดยความสมัครใจหรือเปนกรณีมีกฎหมายบังคับ 

 หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบในกรณีมีการใหจัดสงขอมูลขาวสารสวนบุคคลไปยังท่ีใด

ซ่ึงจะเปนผลใหบุคคลท่ัวไปทราบขอมูลขาวสารนั้นได  เวนแตเปนไปตามลักษณะการใชขอมูลตามปกติ 

 มาตรา ๒๔ หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีอยูในความควบคุมดูแลของตนตอ

หนวยงานของรัฐแหงอื่นหรือผูอื่น โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลท่ีใหไวลวงหนาหรือ

ในขณะนั้นมิได  เวนแตเปนการเปดเผยดังตอไปนี้ 

 (๑) ตอเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานของตน เพื่อการนําไปใชตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานของรัฐแหง

นั้น 

 (๒) เปนการใชขอมูลตามปกติภายในวัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบขอมูลขาวสาร  

สวนบุคคลนั้น  

 (๓) ตอหนวยงานของรัฐท่ีทํางานดวยการวางแผน หรือการสถิติ  หรือสํามะโนตางๆ  ซ่ึงมีหนาท่ีตองรักษา

ขอมูลขาวสารสวนบุคคลไวไมใหเปดเผยตอไปยังผูอื่น 

 (๔) เปนการใหเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัย  โดยไมระบุชื่อหรือสวนท่ีทําใหรูวาเปนขอมูลขาวสารสวน

บุคคลท่ีเกี่ยวกับบุคคลใด 

 (๕) ตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามมาตรา  ๒๖ วรรคหนึ่ง  เพื่อ

การตรวจดูคุณคาในการเก็บรกัษา 

 (๖) ตอเจาหนาท่ีของรัฐ  เพื่อการปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย   การสืบสวน   การ

สอบสวน  หรือการฟองคดี  ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม 

 (๗) เปนการใหซ่ึงจําเปน เพื่อการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 

 (๘) ตอศาล  และเจาหนาท่ีของรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลท่ีมีอํานาจตามกฎหมายท่ีจะขอ

ขอเท็จจริงดังกลาว 

 (๙) กรณีอื่นตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 



 การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามวรรคหนึ่ง  (๓) (๔) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)  และ (๙) ใหมี

การจัดทําบัญชีแสดงการเปดเผยกํากับไวกับขอมูลขาวสารนั้น   ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 

 มาตรา ๒๕ ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา  ๑๕  บุคคลยอมมีสิทธิท่ีจะไดรูถึงขอมูลขาวสารสวน

บุคคลท่ีเกี่ยวกับตน   และเม่ือบุคคลนั้นมีคําขอเปนหนังสือ  หนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น

จะตองใหบุคคลนั้นหรือผูกระทําการแทนบุคคลนั้นไดตรวจดูหรือไดรับสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลสวนท่ี

เกี่ยวกับบุคคลนั้น  และใหนํามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 การเปดเผยรายงานการแพทยท่ีเกี่ยวกับบุคคลใด   ถากรณีมีเหตุอันควรเจาหนาท่ีของรัฐจะเปดเผยตอ

เฉพาะแพทยท่ีบุคคลนั้นมอบหมายก็ได 

 ถาบุคคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตนสวนใดไมถูกตองตามท่ีเปนจริง  ใหมีสิทธิย่ืนคํา

ขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอมูลขาวสารแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนนั้น

ได ซ่ึงหนวยงานของรัฐจะตองพิจารณาคําขอดังกลาว และแจงใหบุคคลนั้นทราบโดยไมชักชา 

 ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไมแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารใหตรงตามท่ีมีคําขอ  ใหผูนั้นมีสิทธิ

อุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําส่ังไมยินยอม

แกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร   โดยย่ืนคําอุทธรณตอคณะกรรมการ   และไมวากรณีใดๆ  ใหเจาของ

ขอมูลมีสิทธิรองขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของตนแนบไวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีเกี่ยวของได 

 ใหบุคคลตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา  ๒๓  มาตรา ๒๔ และมาตรานี้แทน

ผูเยาว  คนไรความสามารถ  คนเสมือนไรความสามารถหรือเจาของขอมูลท่ีถึงแกกรรมแลวก็ได 

 

หมวด  ๔ 

เอกสารประวัติศาสตร 

___________ 

 มาตรา ๒๖ ขอมูลขาวสารของราชการท่ีหนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษาหรือมีอายุครบ

กําหนดตามวรรคสองนับแตวันท่ีเสร็จส้ินการจัดใหมีขอมูลขาวสารนั้น  ใหหนวยงานของรัฐสงมอบใหแกหอ

จดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากรหรือหนวยงานอื่นของรัฐตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา  เพื่อคัดเลือกไว

ใหประชาชนไดศึกษาคนควา 



 กําหนดเวลาตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามวรรคหนึ่งใหแยกประเภท   ดังนี้ 

 (๑) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๔  เม่ือครบเจ็ดสิบหาป 

 (๒) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๕  เม่ือครบย่ีสิบป 

 กําหนดเวลาตามวรรคสอง  อาจขยายออกไปไดในกรณีดังตอไปนี้ 

 (๓) หนวยงานของรัฐยังจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการไวเองเพื่อประโยชนในการใชสอย  

โดยตองจัดเก็บและจัดใหประชาชนไดศึกษาคนควาตามท่ีจะตกลงกับหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 

 (๔) หนวยงานของรัฐเห็นวา   ขอมูลขาวสารนั้นยังไมควรเปดเผย  โดยมีคําส่ังขยายเวลากํากับไวเปนการ

เฉพาะราย คําส่ังการขยายเวลานั้นใหกําหนดระยะเวลาไวดวย แตจะกําหนดเกินคราวละหาปไมได 

 การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายเวลาไมเปดเผยจนเกินความจําเปน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 บทบัญญัติตามมาตรานี้  มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรีออกระเบียบ

กําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐจะตองทําลายหรืออาจทําลายไดโดยไมตองเก็บรักษา 

 

หมวด  ๕ 

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

______________ 

 มาตรา ๒๗ ใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  ประกอบดวยรัฐมนตรี  ซ่ึงนายกรัฐมนตรี

มอบหมายเปนประธาน  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงกลาโหม   ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการตางประเทศ   ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงพาณิชย  

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  เลขาธิการสภาความม่ันคง

แหงชาติ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณและ

ผูทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังอีกเกาคนเปนกรรมการ 

 ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเปน

เลขานุการ  และอีกสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 



 มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี  ดังตอไปนี้ 

 (๑) สอดสองดูแล และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาท่ีของรัฐและหนวยงานของรัฐใน

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้

 (๒) ใหคําปรึกษาแกเจาหนาท่ีของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ  เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

ตามท่ีไดรับคําขอ 

 (๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของคณะรัฐมนตรีตาม

พระราชบัญญัตินี ้

 (๔) พิจารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียนตามมาตรา  ๑๓ 

 (๕) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอคณะรัฐมนตรีเปนครั้งคราวตามความ

เหมาะสม  แตอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

 (๖) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

 (๗) ดําเนินการเรื่องอื่นตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

 มาตรา  ๒๙  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๒๗  มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป

นับแตวันท่ีไดรับแตงต้ัง  ผูท่ีพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับแตงต้ังใหมได 

        มาตรา  ๓๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ   กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังตามมาตรา  

๒๗  พนจากตําแหนง เม่ือ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย  บกพรอง  หรือไมสุจริตตอหนาท่ี   หรือหยอน

ความสามารถ 

 (๔) เปนบุคคลลมละลาย 

 (๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

 (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก   เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



 มาตรา  ๓๑  การประชุมของคณะกรรมการ  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 

 ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม   ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ี

ได  ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 

 การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก   กรรมการคนหนึง่ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน   ถา

คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 มาตรา  ๓๒  ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ   เอกสาร หรือ

พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได 

 มาตรา  ๓๓  ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามท่ีมีคําขอไมวาจะเปนกรณี

มาตรา ๑๑  หรือมาตรา  ๒๕  ถาผูมีคําขอไมเชื่อวาเปนความจริงและรองเรียนตอคณะกรรมการตามมาตรา  ๑๓  

ใหคณะกรรมการมีอํานาจเขาดําเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารของราชการท่ีเกี่ยวของได  และแจงผลการ

ตรวจสอบใหผูรองเรียนทราบ 

 หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐตองยินยอมใหคณะกรรมการหรือผูซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายเขา

ตรวจสอบขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครองของตนได ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารท่ีเปดเผยไดหรือไมก็ตาม 

 มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง

ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ไดและใหนําความในมาตรา ๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด  ๖ 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

________________ 

 มาตรา ๓๕ ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตางๆ    ตามความเหมาะสม   

ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังตามขอเสนอของคณะกรรมการ   มีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังมิให

เปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา  ๑๕  หรือคําส่ังไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา   ๑๗  และคําส่ัง

ไมแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา  ๒๕ 



 การแตงต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง   ใหแตงตั้งตามสาขาความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดานของขอมูลขาวสารของราชการ   เชน  ความม่ันคงของประเทศ   เศรษฐกิจและการคลังของ

ประเทศ  หรือการบังคับใชกฎหมาย 

 มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร  คณะหนึ่งๆ  ประกอบดวยบุคคลตาม

ความจําเปน  แตตองไมนอยกวาสามคน   และใหขาราชการท่ีคณะกรรมการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีเปนเลขานุการ

และผูชวยเลขานุการ 

 ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐแหงใด  กรรมการวินิจฉัย  

การเปดเผยขอมูลขาวสารซ่ึงมาจากหนวยงานของรัฐแหงนั้นจะเขารวมพิจารณาดวยไมได  

 กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร จะเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการไมได 

 มาตรา ๓๗ ใหคณะกรรมการพิจารณาสงคําอุทธรณใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล

ขาวสาร  โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแตละสาขา

ภายในเจ็ดวัน นับแตวันท่ีคณะกรรมการไดรับคําอุทธรณ 

 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนท่ีสุด  และในการมี  

คําวินิจฉัย จะมีขอสังเกตเสนอตอคณะกรรมการเพื่อใหหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามท่ี

เห็นสมควรก็ได 

 ใหนําความในมาตรา   ๑๓  วรรคสอง  มาใชบังคับแกการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการวินิจฉัยการ

เปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม 

 มาตรา ๓๘ อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร  แตละสาขา   วิธี

พิจารณาและวินิจฉัย  และองคคณะในการพิจารณาและวินิจฉัย   ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา ๓๙ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๙  มาตรา ๓๐  มาตรา ๓๒  และบทกําหนดโทษท่ีประกอบกับ

บทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม 

 

 

 



หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 

_______________ 

 มาตรา ๔๐ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการท่ีส่ังตามมาตรา  ๓๒   ตองระวางโทษจําคุกไม

เกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินหาพันบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 มาตรา ๔๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอจํากัดหรือเง่ือนไขท่ีเจาหนาท่ีของรัฐกําหนดตามมาตรา  

๒๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

บทเฉพาะกาล 

_____________ 

 มาตรา ๔๒ บทบัญญัติมาตรา  ๗  มาตรา ๘  และมาตรา  ๙  มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของ

ราชการท่ีเกิดข้ึนกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 ใหหนวยงานของรัฐจัดพิมพขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง   หรือจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไว

เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได แลวแตกรณี   ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการจะไดกําหนด 

 มาตรา ๔๓ ใหระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  พ.ศ.๒๕๑๗  ในสวนท่ีเกี่ยวกับ

ขอมูลขาวสารของราชการ   ยังคงใชบังคับตอไปไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัตินี้   เวนแตระเบียบท่ี

คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๖ จะไดกําหนดเปนอยางอื่น 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 

นายกรัฐมนตร ี

 



หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ ในระบอบประชาธิปไตย   การใหประชาชนมี

โอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ  ของรัฐเปนส่ิงจําเปน   เพื่อท่ีประชาชน

จะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง   อันเปนการสงเสริมใหมี

ความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากย่ิงข้ึน  สมควรกําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ   โดย

มีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยท่ีแจงชัดและจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสารท่ีหากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอ

ประเทศชาติหรือตอประโยชนท่ีสําคัญของเอกชน    ท้ังนี้ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหม่ันคงและจะ

ยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ี   เพื่อท่ีจะปกปกรักษาประโยชนของตนไดอีก

ประการหนึ่งดวย  ประกอบกับสมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนท่ีเกี่ยวของกับขอมูลขาวสารของราชการไป

พรอมกนั  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


