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ค าน า 

 
 

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ ต้องการให้
ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐ อีกทั้งยังคุ้มครองสิทธิการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการท างานของ
ระบบราชการให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิมากยิ่งขึ้น  โดยให้ยึดหลักว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็น
ข้อยกเว้น” 
 

  เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ท าให้การใช้อ านาจของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ จึง
ได้จัดท า “คู่มือการขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
มาเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1. ความส าคัญของคู่มือ 
 1.1 จากการที่มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 8 ประเภท ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ต่อมาคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ
ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการ 
     ข้อ 1 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูล
ข่าวสารของราชการตามมาตรา 9 ได้สะดวกตามสมควร 
     ข้อ 2 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าดัชนีที่มีรายละเอียดเพียงพอส าหรับประชาชนสามารถค้นหาข้อมูล
ข่าวสารตามข้อ 1 ได้เอง 
     ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรับให้มีข้อมูลข่าวสารตามข้อ 1 ไว้ให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้โดยสะดวก 
  กรณีมีความจ าเป็นเรื่องสถานะท่ีจะแยกข้อมูลข่าวสารบางส่วนไปเก็บไว้ต่างหากหรือให้บริการ ณ 
สถานทีแ่ห่งอ่ืนก็ได้ ทั้งนี้โดยค านึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้ขอข้อมูลข่าวสารประกอบด้วย 
     ข้อ 4 การให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานของรัฐจะก าหนดระเบียบปฏิบัติเพ่ือรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยก็ได้ โดยค านึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้ขอตรวจดูข้อมูล
ข่าวสารด้วย 
 1.2 แม้ว่ามาตรา 9 จะก าหนดลักษณะหรือประเภทของข้อมูลข่าวสารไว้แล้วก็ตาม แต่เป็นสาระบัญญัติที่
มีลักษณะกว้างๆ เป็นการทั่วไปส าหรับหน่วยงานของรัฐทั้งปวง เมื่อพิจารณาในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหน่วยงานของ
รัฐไม่ว่าราชการส่วนกลาง อันมีกระทรวง ทบวง กรม ศาล องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ราชการส่วนภูมิภาคและ
องค์กรปกครองส่วนอันมีกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบล และองค์การบริหารพื้นที่พิเศษ ซึ่งจะเห็นถึงความแตกต่างอยู่ 4 ประการ คือ 
     (1) ระดับของหน่วยงานแตกต่างกัน เช่น ระดับกระทรวงกับระดับองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น 
     (2) ขนาดของหน่วยงานแตกต่างกัน เช่น กระทรวงขนาดใหญ่ กรมขนาดใหญ่ กับกรมขนาดเล็ก 
จังหวัดขนาดเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลชั้น 5 เป็นต้น 
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     (3) ขอบอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานแตกต่าง เช่น มีอ านาจหน้าที่กว้างขวางเพราะมีกฎหมายหลาย
ฉบับที่หน่วยงานต้องปฏิบัติ  เช่น กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น 
     (4)  ปริมาณงานมากน้อยแตกต่างกันขององค์ประกอบ ตาม ข้อ (1) – (3) อันน ามาซึ่งปริมาณข้อมูล
ข่าวสารมากน้อยเช่นกัน 
  จากความแตกต่างดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นท าให้เห็นว่า หน่วยงานของรับขนาดใหญ่ขอบ
อ านาจหน้าที่กว้างขวาง อาจมีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9(1) – (8) ครบทุกประเภทแต่ขณะเดียวกันหน่วยงาน
ของรัฐขนาดเล็ก เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีข้อมูลข่าวสารบางประเภท บางอนุมาตราเท่ านั้น ดังนั้น
สถานที่จัดข้อมูลข่าวสารไว้หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารจึงไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันทั้งหมด แต่อย่างน้อย
ต้องมีสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐนั้นพึงมีตามมาตรา 9 (1) – (8) และ
ระเบียบการให้บริการ จึงได้มีการศึกษาจัดท าคู่มือฉบับนี้ขึ้น 
 

2. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 2.1 การสร้างความเข้าใจให้กระจ่างขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 (1) – (8)  
และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 2.2 การใช้ตัวอย่างที่มีอยู่เป็นแนวทางในการตรวจสอบพิจารณาและคัดเลือกข้อมูลข่าวสารหน่วยงานของ
รัฐมีอยู่ว่า มีข้อมูลข่าวสารใดบ้างที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูเพราะว่า ไม่มีใครที่ทราบและเข้าใจข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานใดๆได้ดีว่าหน่วยงานเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น 
 2.3 บุคลากรประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารจะได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 2.4 เป็นความริเริ่มที่จะแนะน า ส่งเสริม ผลักดันให้หน่วยงานของรัฐได้พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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บทที่ 2 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
 

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 การให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไทยได้ก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญโดยเฉพาะใน
เรื่องเก่ียวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ นับแต่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 
2540 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม  พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ก่อนหน้านั้นเป็นที่ยอมรับว่าสิทธิของ
ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีอยู่อย่างจ ากัด การด าเนินงานของส่วนราชการ หรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐอยู่
ภายใต้กรอบปฏิบัติของระบบราชการ ซึ่งถือการปกปิดเป็นหลัก การเปิดเผยเป็นกรณียกเว้น เนื่องจากก ารขาด
ความชัดเจนในเรื่องของการจัดระบบและการบริหารจัดการและการบริการข้อมูลข่าวสาร จึงส่งผลให้การบริหาร
ราชการและการให้บริการแก่ประชาชนไม่เป็นไปด้วยดี การด าเนินที่ผ่านมาจึงเป็นเพียงการปฏิบัติตามความคิดเห็น
หรือการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นี้มีเจตนารมณ์อันเป็นความคิดพ้ืนฐานส าคัญอยู่ 
5 ประการ คือ 
 (1) เพ่ือเป็นการประกันสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน (Rights to know)ในการด าเนินการต่างๆ
ของหน่วยงานของรัฐอย่างกว้างขวาง และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารของหน่วยงานของรัฐ อันจะ
น าไปสู่กระบวนการบริหารของรัฐที่เป็นธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือให้การด าเนินงานมีความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 (2) เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงตามความจริง ซึ่งจะน าไปสู่การ
พัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศให้มั่นคงและส่งเสริมความเป็นรัฐบาลโดยประชาชน 
 (3) เพ่ือความจ าเป็นในการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารบางประเภท (need to protect) ซึ่งกฎหมายได้
ก าหนดไว้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของรัฐประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชนและคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการไปพร้อมกัน 
 (4) เพ่ือส่งเสริมการปฏิรูประบบราชการ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเจ้าหน้าที่ หน่วย งานของรัฐเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและต่อประชาชน 
 (5) เพ่ือการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ โดยการจ าแนกและจัดระบบเพ่ือให้การน าไปใช้
ประโยชน์(การเปิดเผย) และการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารเป็นไปทิศทางเดียวกัน 
 จากเจตนารมณ์ข้างต้น ท าให้เนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใน
หมวดที่ 1 ตั้งแต่ มาตรา 7 – 13 จึงได้บัญญัติถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่
หน่วยงานของรัฐต้องส่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดู และข้อมูลข่าวสารขอองราชการที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนผู้
ขอ 
 ส่วนในหมวดที่ 2 มาตรา 14 – 20 ได้บัญญัติถึงการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยค านึงถึงองค์ประกอบหลักสามประการ คือ การปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐเป็นประการที่หนึ่ง แระโยชน์สาธารณะเป็นเป็นประการที่สอง และประโยชน์
ของเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นประการที่สาม นอกจากนี้ยังให้ค านึงถึงข้อมูลข่าวสารที่หาดเปิดเผยแล้วหน่วยงานของรัฐ
ต้องรับผิดตามกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดชอบหากกระท าโดยสุจริต 



4 
 

 ส่วนในหมวดที่ 3 มาตรา 21 – 25 ได้บัญญัติถึงการเปิดเผยและการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่
อยู่ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ 
 ส่วนในหมวดที่ 4 มาตรา 26 ได้บัญญัติถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารประเภทเอกสารประวัติศาสตร์
เพ่ือให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 
 นอกจากนี้ยังได้มีบัญญัติถึงที่มา อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเอาไว้ใน
หมวดที่ 5 มาตรา 27 – 34 ตลอดจนบัญญัติถึงที่มา อ านาจ หน้าที่ ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารในเรื่องเกีย่วกับที่มาอ านาจหน้าที่ไว้ในหมวดที่ 6 มาตรา 35 – 39 บัญญัติบทก าหนดโทษไว้ในหมวดที่ 7 
มาตรา 40 – 41 และบัญญัติถึงบทเฉพาะการในมาตรา 42 – 43 
 จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติข้อมูลของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดภารกิจต่างๆให้หน่วยงานของรัฐ 
อันได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาล
เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาพิพากษาอรรคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระ
ของรัฐหน่วยงานต่างๆและหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ให้มีหน้าที่หลายประการซึ่งต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายและประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีต่างๆที่เก่ียวข้อง 
2. บทบัญญัติที่เป็นกุญแจในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 2.1 มาตรา 7 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ลงพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษา 
     (1) โครงการสร้างและการจดองค์กรในการด าเนินงาน 
     (2) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
     (3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
     (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ 
ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีข้ึนโดยมีสภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
     (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพ่ือให้แพร่หลายตามจ านวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้วให้หน่วยงานของรัฐ
รวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพ่ือขายหรือจ าหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ท าการของ
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร  
 2.2 มาตรา 9 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา  15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  
     (1) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่เก่ียวข้อง
ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว  
     (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4)  
     (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ  
     (4) คู่มือหรือค าสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน  
     (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง  
     (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการ
จัดท าบริการสาธารณะ  
     (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ 
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ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย   
     (8) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนดข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตาม
วรรคหนึ่งถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา 14 หรือ มาตรา 15  อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือท าโดย
ประการอื่นใดท่ีไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนนั้น 
 บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิ์เข้าตรวจดู ขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มีค า
รับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ ให้ค านึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ประกอบ ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน  
 ค น ต่ า งด้ า ว จ ะมี สิ ท ธิ ต าม ม าต รานี้ เ พี ย ง ใด ให้ เป็ น ไป ต าม ที่ ก า ห น ด โด ย ก ฎ ก ระท รว ง   
 มาตรา 10 บทบัญญัติมาตรา 7 และมาตรา 9 ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายเฉพาะ
ก าหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผย ด้วยวิธีการอย่างอ่ืน  
 2.3 มาตรา 11 นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือที่จัดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้วหรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา 26 แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูล
ข่าวสารอ่ืนใดของราชการ และค าขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้
หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจ านวนมาก
หรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให้
หรือจะจัดท าส าเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้ ข้อมูล
ข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อม
จะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดท า วิเคราะห์ จ าแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ เว้นแต่เป็นการแปรสภาพเป็น
เอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอ่ืนใด ทั้งนี้ 
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีท่ีขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า 
และเป็นเรื่องที่จ าเป็นเพ่ือปกป้องสิทธิเสรีภาพ 
ส าหรับผู้นั้น หรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้  
 บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ้นใหม่ให้แก่
ผู้ร้องขอ หากเป็นการสอดคล้องด้วยอ านาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว  ให้น าความใน
มาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาให้บังคับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม  
 2.4  มาตรา 14 ในกรณีท่ีมีผู้ยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แม้ว่าข้อมูลข่าวสารที่
ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้น หรือจะอยู่ในความ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนก็ตาม  ให้หน่วยงานของรัฐที่รับค าขอให้ค าแนะน าเพื่อไปยื่นค าขอต่อ
หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า  
 ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับค าขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีค าขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดท าโดยหน่วยงานของ
รัฐแห่งอ่ืน และได้ระบุห้ามการเปิดเผยไว้ตามระเบียบที่ก าหนดตามมาตรา 16 ให้ส่งค าขอนั้นให้หน่วยงานของรัฐ
ผู้จัดท าข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพ่ือมีค าสั่งต่อไป  
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ค าอธิบายโดยย่อในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ 3 วิธีการ ตาม
บทบัญญัติในมาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 11 
 3.1 การน าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
     3.1.1 ความส าคัญและประโยชน์ของมาตรา 7 
  1. เป็นการทบทวนโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการด าเนินงานที่เป็นปัจจุบัน 
รวมสถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร 
2. เป็นการทบทวนบทบัญญัติต่างๆที่เป็นกฎหมายหรือมีสภาพอย่างกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่ของหน่วยงานนั้น
เพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
  3. เป็นประกาศต่อสาธารณะถึงอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานถือได้ว่าเป็นสัญญา
ประชาคมระหว่างหน่วยงานนั้นกับประชาชนและเป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้รับรู้ 
  4. เป็นเครื่องมือตรวจสอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น 
     3.1.2  มาตรา 7 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษา คือ  
  1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
      จะช่วยให้ประชาชนสามารถรับรู้ได้ว่าหน่วยงานต่างๆของรัฐแต่ละหน่วยงานมีการจัด
โครงสร้างการบริหารภายในหน่วยงานนั้นอย่างไร มีการจัดแบ่งเป็นหน่วยงานย่อยอย่างไร 
  2. สรุปอ านาจหน้าที่ท่ีส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
      การก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องสรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าที่นั้นๆ ท าให้ประชาชนสามารถได้รู่ถึงบทบาทที่แท้จริงของแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ส าคัญอย่างไร รวมทั้งได้รู้
ถึงวิธีการหรือกระบวนการท างานของหน่วยงานนั้นๆอีกด้วย ท าให้ประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบหรือเข้าไปมี
ส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องหรืออยู่ในความสนใจของตนเองได้ 
  3. สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
      เมื่อประชาชนได้ทราบถึงหน่วยงานที่ควรติดต่อแล้ว การที่กฎหมายได้ก าหนดให้ทุหน่วยงาน
ของรัฐจะต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือบอกถึงสถานที่เพ่ือติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าจึงเป็น
การเพ่ิมความสะดวกกับประชาชนเพ่ือทราบว่าจะไปติดต่อที่ใด จุดใด ค าว่าจุดใด ตามนัยนี้เมื่อโยงไปถึงบทบัญญัติ
ในมาตรา 9 ก็คือศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้นั้นเอง รวมทั้งยังเป็นหลักประกันที่ชัดแจ้งว่า
หน่วยงานของรัฐต้องจัดเจ้าหน้าที่ไว้เป็นการประจ า เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารและค าแนะน าในการติดต่อไว้ด้วย 
   4. กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน นโยบาย หรือการ
ตีความ  ทั้งนี ้เฉพาะที่จัดให้มีข้ึนโดยมีสภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
       ข้อมูลข่าวสารตามที่ก าหนดในข้อนี้ กฎหมายมุ่งบังคับเฉพาะข้อมูลข่าวสารทีมีสภาพอย่างกฎ
เท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากกฎเป็นมาตราที่เอามาใช้ในการปกครองโดยเป็นบทบัญญัติที่มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไปโดย
ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ เป็นหลักเกณฑ์ท่ี 
 
 
 
 



7 
ก าหนดไว้ล่วงหน้าโดยจะมีผลกับข้อเท็จจริงกรณีใดกรณีหนึ่ง ก็ต่อเมื่อข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นตรงกับที่ก าหนดใน
กฎข้อบังคับแล้ว จึงจะเกิดสภาพบังคับทางกฎหมายโดยมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยทันที 
   โดยปกติในทางปกครอง กฎอาจจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ กฎที่มีผลต่อเอกชนทั่วไปและ
กฎที่มีเฉพาะต่อเจ้าหน้าที่ในองค์กร เช่น ผู้บังคับบัญชาวางระเบียบก าหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานส าหรับ
เจ้าหน้าที่ กฎประเภทหลังนี้ไม่มีผลต่อเอกชนจึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
   มาตรา  8 บัญญัติว่า ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพอย่างกฎตามข้อนี้ ถ้ายังไม่มีการน าลงพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษาจะน าไปใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความ
เป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร นั้นคือได้รู้มานานพอที่จะปฏิบัติตามกฎนั้นโดยมาอุปสรรค 
   5. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
       นอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารตามรายการตามข้อ 1 – 4 แล้ว กฎหมายข้อมูลข่าวสารของ
ราชการยังให้อ านาจกับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการในการก าหนดหรือประกาศเพ่ิมเติมว่าข้อมูล
ข่าวสารใดที่หน่วยงานของรัฐจะต้องน าลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับการพัฒนาของสังคม
ในอนาคต 
 3.2 การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
     3.2.1 ความส าคัญและประโยชน์ของมาตรา 9 
   1. เป็นการวางระบบเอ้ืออ านวยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารประเภทที่ประชาชน
ควรรู้ได้โดยสะดวก 
   2. เป็นการแสดงให้เห็นถึงการบริการบริหารงานราชการแผ่นดินของหน่วยงานนั้นว่าเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ข้อบังคับ นโยบาย หรือไม่เพียงใด 
   3. เป็นประโยชน์ในการมีส่วนรวม การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและการคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชน  
   4. การน าผลการพิจาณา/ตีความ และองค์ความรู้มาใช้เป็นบรรทัดฐานในการด าเนินกิจกรรมไม่
ว่าในเรื่องส่วนตัวและ/หรือส่วนร่วม 
  5. การใช้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือปกป้องประชาชนของตนเองประโยชน์สาธารณและการอ่ืนๆ 
    
     3.2.2 มาตรา 9  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 9 ของกฎหมาย เพื่อให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด (ประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู) ได้แก่ ต้องจัดให้มีสถานที่หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารและ
ข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก ต้องจัดท าดัชนีหรือรายการข้อมูลข่าวสารที่มีรายละเอียด
เพียงพอส าหรับประชาชน สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเองฯลฯ  
  ในการจัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูนี้ กฎหมายได้ก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิขอ
ส าเนา (right to copy) หรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องด้วย 
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  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจะต้องรวบรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจ ดูได้ 
(public inspection) อย่างน้อยที่สุดตามที่กฎหมายก าหนด  ได้แก่  
  1. ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
      การก าหนดให้น าข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโยตรงต่อ
เอกชนมารวมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้นี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้ว่า การพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่
เกี่ยวกับเกอชนของหน่วยงานของรัฐที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาโดยหลักเกณฑ์หรือตามกฎหมายอย่างไร จะท าให้
สามารถได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นแนวทางได้ว่า จะต้องเตรียมตัวอย่างไรและหน่วยงานของรัฐควรจะพิจารณา
อย่างไร 
  2. นโยบายหรือการตีความ 
      การที่หน่วยงานของรัฐจะมีนโยบายเพ่ือด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องให้
ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือให้ความร่วมมือปฏิบัติหรือเพ่ือให้ข้อแนะน าต่อแนวทางนโยบายดังกล่าวอันเป็นสิ่งที่ส าคัญใน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ดังนั้น นโยบายที่ก าหนดขึ้นหรือการตีความ การใช้กฎหมายใดๆ แม้ไม่เข้าข่ายที่มีสภาพ
เป็น กฎ ที่ต้องน าไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาก็จะต้องน ามารวมไว้ให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้ 
  3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ 
      ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีอาจถือได้ว่าเป็น
ข้อมูลข่าวสารส าคัญไม่เฉพาะเพ่ือให้ผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนแผนงานและโครงการต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน ท าให้กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างต่างๆมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสและท าให้รัฐได้ประโยชน์จากการแข่งขันที่เป็นธรรมและโปร่งใส 
นอกจากนั้น การที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตามข้อนี้ได้ยังท าให้ประชาชนมีข้อมูลข่าวส าร
เกี่ยวกับการใช้งบประมารของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนรายละเอียดของแผนงาน โครงการซึ่งสามารถมีส่วนรวม
ในการตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐในทุกๆขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมารหรือการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
   4. คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของ
เอกชน 
      ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงมี
ผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน จัดได้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรได้รับรู้เช่นกันเพ่ือที่จะ ได้รู้ว่าการ
ให้บริการหรือการด าเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดกับประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐนั้นได้ก าหนด
ขั้นตอน หลักเกณฑ์การพิจารณาและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ไว้อย่างไร และในการขอรับบริการเรื่องต่างๆ จาก
หน่วยงานหรือเมื่อต้องการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติหรือ
หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่จะต้องน ามารวมไว้ให้
ประชาชนตรวจดู กฎหมายก าหนดบังคับเฉพาะที่มีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชนเท่านั้น ส่วนคู่มือหรือค าสั่ง
ใดหากเปิดเผยออกไปจะกระทบถึงผลส าเร็จในการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานของรัฐก็อาจไม่เปิดเผยได้  
  5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา  7 วรรคสอง 
   เนื่องจากกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีการก าหนดเป็นข้อยกเว้นว่าข้อมูลข่าวสารซึ่งแม้
จะมีเนื้อหาตรงที่กฎหมายก าหนดให้ต้องน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ถ้าข้อมูลข่าวสารนั้นได้มีการ
จัดพิมพ์เพ่ือให้แพร่หลายตามจ านวนพอสมควรแล้ว  ก็ไม่จ าเป็นต้องน าข้อมูลข่าวสารนั้นทั้งหมดไปลงพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษาอีก เพียงแต่จะต้องมีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาว่าได้มีการพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 
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แล้ว  โดยให้มีการอ้างถึงสิ่งพิมพ์ที่มีการพิมพ์เผยแพร่แล้วไว้ในราชกิจจานุเบกษาด้วย ดังนั้น ข้อมูลข่าวสาร
ลักษณะนี้ กฎหมายจึงก าหนดให้ต้องน าสิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษาจะต้องน ามารวมไว้เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้  เพื่อป้องกันปัญหาในกรณีจัดหาซื้อในภายหลังไม่สะดวก 
  6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนใน
การจัดท าบริการสาธารณะ 
      ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสัญญาในการด าเนินการต่างๆของหน่วยงานของรัฐ โดยปกติทั่วไป
ย่อมไม่เป็นความลับ สามารถเปิดเผยได้ แต่ที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐมักจะไม่เปิดเผยท าให้ประชาชนขาดข้อมูลใน
การศึกษาเพ่ือติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐ จนบางครั้งปรากฏว่ามีสัญญาในบางกรณีที่รัฐได้ท าไปโดย
เสียเปรียบเป็นอย่างมากให้กับคู่สัญญาที่ไม่อาจส าเร็จตามความมุ่งหมายได้ ดังนั้น กฎหมายจึงเห็นความจ าเป็นที่
จะต้องก าหนดให้มีการน าสัญญาต่างๆ ที่ส าคัญ คือ สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาด ตัดตอน 
หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะมารวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ นั้นหมายความว่า 
เมื่อใดก็ตามที่หน่วยงานของรัฐมีสัญญา ทั้ง 3 ประเภท หน่วยงานของรัฐจะต้องน ามาไว้ยังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูตลอดเวลา โดยหน่วยงานของรัฐจะไปอ้างเหตุผลใดๆ ในการที่จะไม่น ามา
รวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูไม่ได้ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการอนุญาตเพียงให้หน่วยงานของรัฐสามารถ
ลบหรือตัดทอยหรือท าโดยประการอ่ืนใด เพ่ือไม่ให้เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารบางส่วนที่เห็นว่าเป็นข้อมูล 
ข่าวสารที่กฎหมายก าหนด ยกเว้นมิให้ต้องเปิดเผย ได้แก่ การเปิดเผยอาจจะกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
หรือการเปิดเผยอาจกระท าต่อความมั่วคงของประเทศ ฯลฯ 
      การที่กฎหมายก าหนดไว้ในข้อนี้ เฉพาะสัญญา 3 ประเภท เท่านั้นที่ต้องน ามารวมไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดู มิได้ความหมายว่าสัญญาอ่ืนๆของหน่วยงานของรับนั้นมิต้องเปิดเผย แต่โดยหลักการแล้ว
สัญญาโดยส่วนใหญ่เกือบทุกเรื่องจะต้องเปิดเผยให้ประชาชนได้รู้ เพียงแต่ว่าหน่วยงานของรัฐยังไม่ถูกบังคับหรือ
ถูกก าหนดไว้ต้องน ามารวมไว้ทีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งต้องพร้อมให้ตรวจดูได้ทันทีและตลอดเวลาเท่านั้น 
  7. มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  
ทั้งนี ้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 
      เนื่องจากมติของคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการตามที่ก าหนดในข้อนี้ เป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญ ประชาชนจึงควรได้รู้เพ่ือจะได้ทราบว่าคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการดังกล่าวได้มีการด าเนินการ
หรือตัดสินใจในเรื่องใดไปแล้วบ้าง เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับสังคมหรือประเทศอย่างไร หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเองอย่างไร รวมทั้งหากสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษสามารถได้ใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการนี้ขอ
ตรวจดูข้อมูลข่าวสารที่สนใจนั้นในรายละเอียดอีกได้ ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการก าหนดให้มติคณะรัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการดังกล่าวจะต้องระบุรายชื่อรายงานหรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้นาการพิจารณาไว้ด้วย ข้อก าหนดนี้
นับว่าเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนของผู้ที่มีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเมื่อมติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่จะสามารถตรวจสอบได้
ว่าการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องต่างๆ นั้น มีข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ เพียงพอหรือถูกต้องมากเพียงใด  ในทางตรงกันข้าม
ประชาชนสามารถตรวจสอบมาตรฐานการพิจารณาได้ว่าการตัดสินใจอยู่บนข้อเท็จจริงปละหลักการที่ถูกต้อง
หรือไม่เพียงใด ซึ่งหากได้มีการปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็จะมีส่วนช่วยพัฒนาว่ากระบวนการบริการและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อีกช่องทางหนึ่ง 
   8. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
      เนื่องจากข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่มีจ านวนมากและมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรได้รู้ในช่วงเวลาปัจจุบันอาจจะแตกต่างไปจากช่วงเวลาในอนาคต รวมทั้ง
ยังอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละภาคของประเทศอีกด้วย 
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    การที่กฎหมายได้ให้อ านาจกับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการที่จะสามารถก าหนดเพ่ิมเติมได้

ว่าข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องใดที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดมารวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ อันเป็นการ
ก าหนดให้เป็นข้อมูลตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงเป็นการ
สอดคล้องกับลักษณะที่ไม่หยุดนิ่งและมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปของข้อมูลข่าวสารท าให้สามารถส่งเสริมให้ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของราชการสามารถตอบสนองต่อการส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสา รของประชานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของสังคมและประชาชนอย่างแท้จริง 

     ทั้งนี้ จนถึงปี 2548 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีประกาศแล้วรวม 2 เรื่อง 
คือประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการลงวันที่  21 ตุลาคม 2542 และวันที่ 1 ธันวาคม2543 
เรื่อง ก าหนดประกาศให้ประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนาม
แล้วและเรื่องการก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบดูได้ตามมาตรา๙(8)คือให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการประกาศประกวดราคาและประการสอบราคาเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องน ามารวมไว้ยังศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูอย่างน้อย๑ปีรวมทั้งผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งจะต้องท าเป็นตาราง
สรุปผลไว้เป็นประจ าทุกเดือนว่าได้จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีใดมีผู้เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างจ านวนกี่รายเป็นใครบ้าง ผู้ใด
ได้รับการคัดเลือกในวงเงินเท่าใดและสรุปเหตุที่คัดเลือกผู้รับจ้างดังกล่าวด้วย เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
ข่าวสารได้ ซึ่งจะเห็นว่าประกาศคณะกรรมการนี้จะมีส่วนช่วยให้กระบวนการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชานในกระบวนการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของรัฐให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

3.3 การเปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนที่ขอข้อมูลข่าวสารเป็นการเฉพาะ
ราย 
     3.3.1 มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ได้ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนตามที่ขอโดยก าหนดเป็นหลักปฏิบัติว่า ถ้ามีผู้มาขอ
ข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการและค าขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตาม
สมควรให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร 
 

 หน้าที่ในการเปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนเป็นการเฉพาะรายนี้ แตกต่าง
จาก 2 วิธีแรก ซึ่งมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าข้อมูลข่าวสารประเภทใดที่ต้องที่ต้องน ามาเปิดเผยโดยน าไป
ประกาศราชกิจจานุเบกษาและข้อมูลข่าวสารประเภทใดท่ีจะต้องการน ามาเปิดเผยโดยการจัดให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ตลอดเวลา 

  
 ส าหรับวิธีที่ 3 หลักปฏิบัติที่ส าคัญ คือการจัดข้อมูลข่าวสารให้ตามที่มีผู้มาขอยื่นค าขอกับ

หน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเรื่องใดก็ตามพระราชบัญญัติได้มีการก าหนดเป็นหลักปฏิบัติไว้ว่าถ้ามีผู้
มาขอข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการและค าขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตาม
สมควร  ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควรซึ่งจะเห็นว่ารูปแบบ
การจัดข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนตามวิธีนี้มีลักษณะเป็นการจัดข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ขอเป็นรายกรณี ซึ่งมี
ความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนจึงอาจถือได้ว่าเป็นการจัดข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชรเป็น
การเฉพาะราย 
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    3.3.2 ขอบเขตของการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้เป็นการเฉพาะราย 
 พระราชบัญญัติก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามค าขอเฉพาะราย

ของประชาชรในเวลาอันสมควร ข้อมูลข่าวสารที่ขอนี้ไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องที่ขอว่าขอเรื่องอะไร ถ้าไม่เข้าข้อยกเว้นที่
จะไม่เปิดเผยตามที่พระราชบัญญัติก าหนด ก็ถือเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องจัดหาให้ทั้งสิ้นการปฏิเสธ
ไม่ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อนี้พระราชบัญญัติก าหนดให้สามารถท าได้เฉพาะเมื่อขอจ านวนมากหรือขอบ่อยครั้งโดย
ไม่มีเหตุอันสมควรเท่านั้น 

    3.3.3 แนวทางการด าเนินการในกรณีเฉพาะบางเรื่อง 
  เนื่องจากการด าเนินการเพ่ือจัดหาข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนเป็นการเฉพาะรายนี้อาจมี

ปัญหาหาการด าเนินในบางกรณีได้ พระราชบัญญัติจึงก าหนดแนวทางเพ่ือด าเนินการในกรณีต่างๆดังนี้ 
  1. กรณีข้อมูลข่าวสารของราชการที่ผู้มาขอมีสภาพที่อาจบุบสลายได้ง่าย ในกรณีนี้หน่วยงานของ
รัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให้หรือจะจัดท าส าเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือมิให้เสียหายแก่ข้อมูล
ข่าวสารนั้นก็ได้ 
  2. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดหาให้กับประชาชนตามค าขอโดยหลักการ
แล้วต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพพร้อมที่จะให้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดท าวิเคราะห์ จ าแนกรวบรวม 
หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ ทั้งนี้ เพ่ือมิให้การจัดหาข้อมูลข่าวสารนี้เป็นการเพิ่มภาระแก่หน่วยงานของรัฐเพ่ือประโยชน์แก่
ผู้ขอเฉพาะรายบางคนเท่านั้น แต่พระราชบัญญัติก็ยังเปิดโอกาสว่าถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนั้นมิใช่การ
แสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าและเป็นเรื่องจ าเป็นเพ่ือปกป้องสิทธิเสรีภาพส าหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่องที่เป็น
ประโยชน์แก่สาธารณะหน่วยงานของรัฐจะจัดท าข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้ 
  3. ในกรณีที่มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารใดแต่ในขณะนั้นไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ขอถ้าหน่วยงานของรัฐ
เห็นว่าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐแล้วหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
จะจัดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่มีผู้ขอขึ้นก็ใหม่ก็ได้ 
     3.3.4  แนวทางการด าเนินงานในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารบางส่วนเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่สามารถเปิดเผย 
  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีผู้ยื่นค าขอให้เปิดเผยเป็นการเฉพาะรายนี้ในกรณีที่อาจมีข้อมูล
ข่าวสารบางส่วนที่อยู่ในหลักเกณฑ์ก าหนดยกเว้นให้ไม่เปิดเผยพระราชบัญญัติได้ก าหนดเป็นหลักปฏิบัติให้
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินการลบหรือตัดทอน หรือด าเนินการโดยประการใดประการหนึ่ง  ที่ไม่
เป็นการเปิดเผลข้อมูลข่าวสารในส่วนที่ไม่สามารถเปิดเผยดังกล่าว ก่อนที่จะเปิดเผยหรือจัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่
ผู้ยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารต่อไป 
     3.3.5 สว่นแนวทางการด าเนินการกรณีเป็นข้อมูลข่าวสารที่ห้ามเปิดเผยตามมาตรา 14 ข้อมูล
ข่าวสารที่อาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยตามมาตรา 15 และข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 นั้นเมื่อมีค าขอ
ข้อมูลข่าวสารตามข้างต้นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับค าขอข้อมูลข่าวสารจะต้องปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมายก าหนด 
 

4 .ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อกฎหมายระหว่างมาตรา 7 และมาตรา 9 
 4.1 ข้อมูลข่าวสารของราชการใดๆที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากส าหรับประชาชนมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้เป็นข้อมูลข่าวสารประเภทที่ต้องน าลงพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษา ข้อมูลข่าวสารประเภทนี้มีสาระส าคัญเก่ียวข้องกับโครงสร้างอ านาจหน้าที่วิธีปฏิบัติของ
หน่วยงานระเบียบ ข้อบังคับฯลฯหรือเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของประชาชน หน่วยงาน
ของรัฐมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องน าลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยมีจุดหมายประการแรกคือต้องการให้มี 
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การแพร่หลายของข้อมูลข่าวสารไปอย่างรวดเร็วกว้างขวางทั่วประเทศ ในลักษณะของการโฆษณาเผยแพร่โดยทาง
ราชการที่เป็นระบบและเชื่อถือได้ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 อีกประกาศหนึ่งก็มุ่งหมายที่
จะให้ข้อมูลข่าวสารประเภทนี้มีการจัดเก็บไว้อย่างเป็นทางการเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ทั้งในแง่ของความถูกต้อง
และควรให้ประชาชนได้ตรวจสอบโดยง่ายและน าไปใช้อ้างอิงเพ่ือประโยชน์ต่างๆในทางกฎหมาย 
 4.2 ข้อมูลข่าวสารของราชการใดๆที่มีความส าคัญรองลงมาโดยมีความส าคัญยังไม่ถึงขนาดที่จะต้องน าลง
พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 เพราะการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาต้องมีค่าใช้จ่ายสูงแต่เป็นข้อมูล
ข่าวสารที่มีสาระส าคัญที่ประชาชนควรที่ได้รู้และสามารถน าข้อมูลใช้ประโยชน์เพ่ือการมีส่วนร่วมทางการบริหาร
การปกครองภาครัฐเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือการตรวจสอบของภาคประชาชน มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงก าหนดให้เป็นข้อมูลข่าวสารประเภทที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดเตรียมไว้ให้
ประชาชนเข้ามาตรวจดูได้ด้วยตนเองโดยสะดวก  โดยมีจุดมุ่งหมายประการแรก คือ ต้องการให้หน่วยงานของรัฐที่
รับผิดชอบต้องจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญอ่ืนประชาชนควรได้รู้ให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือเปิดเผยให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการต่างๆของรัฐอย่างแท้ จริง การเปิดเผย
โดยวิธีตั้งแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสารถือได้ว่าเป็นกลไกพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง
และจะยังส่งผลให้ประชาชนมีโอกาสใช้สิทธิและหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่โดยสมบูรณ์ตลอดเวลา ประการที่สอง 
มุ่งหมายที่จะให้สิทธิในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นการใช้สิทธิของประชาชนโดยอิสระ  เป็นการที่
กฎหมายมุ่งที่จะวางกลไกระบบเอ้ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 เพ่ือเพ่ิม
ช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองภาครัฐและสร้างเสริมระบบตรวจสอบภาครัฐให้
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 4.3 ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อกฎหมายระหว่างมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
     4.3.1 มาตรา 7 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องก าหนดสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือ
ค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐและให้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ลงประกาศในราชการกิจจานุ
บกษา ส่วนมาตรา  9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้หน่วยงานต้อง
รวบรวมข้อมูลข่าวสารมาจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ดังนั้นสถานที่ท่ีจะน าข้อมูลสารตามมาตรา 9 มาตั้งแสดง
นั้นจึงเป็นสถานที่ตามมาตรา 7  ที่หน่วยงานลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 

   4.3.2  โดยวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายที่ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ต้องมีการเผยแพร่
ออกไปกว้างขวางทั่วถึงประเทศ เพ่ือให้ประชาชนตรวจค้นได้โดยง่ายเพื่อการอ้างอิงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ข่าวสารได ้หน่วยงานที่จัดท าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 นอกจากจะน าลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้วต้องน า
ราชกิจจานุเบกษามาตั้งแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนใช้สิทธิตรวจดูได้ด้วย  หากไม่น ามาตั้งแสดง
ประชาชนก็จะประสบปัญหาอุปสรรคในการค้นหาข้อมูลในราชกิจจานุเบกษาที่กระจัดกระจายตามที่ต่างๆ ได้
โดยง่ายการค้นหาข้อมูลประเภทนี้กับจะเป็นการผลักภาระให้กับประชาชนในการเข้าถึงและตรวจค้น  การน า
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตั้งแสดงตามนัยมาตรา 9 และใช้ประโยชน์ได้อันจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของ
กฎหมายข้อมูลข่าวสารที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ ของรัฐเพื่อยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ คุ้มครองประโยชน์ของตนและ
ประโยชน์สาธารณะได้ 

 
 

 



13 
บทที่ 3 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

1.  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการคืออะไร 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราการ พ.ศ.2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ 
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามกฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ประกอบ 
กับได้มีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนสามารถค้นหา
ข้อมูลข่าวสารของราชการได้เอง ในเบื้องต้นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาเห็นว่าเพ่ือไม่ให้เป็น
ภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ซึ่งหมายถึงหน่วยงานของรัฐที่เป็นราชการ
ส่วนกลาง คือ กรม หน่วยงานเทียบเท่า ราชการส่วนภูมิภาค คือ จังหวัด และราชการส่วนท้องถิ่น คือ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จึงมีหน้าที่ตามกฎหมาย
ที่จะต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 ส าหรับหน่วยงานของราชการส่วนกลางที่ไปตั้งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ และไม่ข้ึนกับราชการส่วนภูมิภาค เช่น 
ส านักงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง ส านักงานเขตหรือส านักงานภาคของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น 
ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานขึ้น โดยต้องมีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 เท่าที่
หน่วยงานนั้นมีอยู่แสดงไว้ด้วย 
 

2. หน้าที่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชนที่เข้ามาตรวจดูศึกษาค้นคว้า 
ขอส าเนา ตลอดจนเผยแพร่ จ าหน่ายจ่ายแจกข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
ของราชการโดยมีหน้าที่โดยสรุป ดังนี้ 
 2.1 จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 9 และมาตราอื่น ๆ ที่หน่วยงานในสังกัดนั้นส่งมาให้
และจัดท าบัตรดัชนีหรือบัญชี เพื่อใช้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้เอง 
 2.2 จัดท าสมุดทะเบียนส าหรับผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร 
 2.3 การท าส าเนาหรือส าเนาที่มีค ารับรองความถูกต้องส าหรับข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูให้แก่ผู้ขอ 
 2.4 กรณีการขอข้อมูลข่าวสารตามมาตราอ่ืน ๆ ซึ่งไม่มีในศูนย์ข้อมูลข่าวสาราให้ส่งค าขอไปยังหน่วยงาน
เจ้าของเรื่องพิจารณา 
 2.5 กรณีเป็นข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอื่นให้แนะน าให้ไปขอ ณ หน่วยงานนั้น (มาตรา 12 วรรคแรก)  
 2.6 การประสานงาน การแจ้งนัดหมาย การมอบส าเนาข้อมูลข่าวสารตามข้อ 2.4 ให้แก่ผู้ขอ 
 2.7 การประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
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3. หลักการและแนวคิดในการจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 จากเหตุผลของการประกาศใช้พระราชบัญญัติ คือ การให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ หลักการและแนวคิดประการหนึ่งก็คือต้องให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ที่กฎหมาย
บังคับให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้เพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนควรรู้ ดังนั้น การจัดศูนย์
ข้อมูลข่าวสารนั้น การจัดสถานที่ การจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร วิธีการค้นหาทั้งจากบัตรดัชนีรายการ/ระบบ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการค้นหาหยิบเอกสารตรวจดูและศึกษา ต้องค านึงถึงความสะดวกของประชาชนเป็นส าคัญ 
สามารถค้นหาศึกษาได้โดยสะดวก มิใช่ต้องคอยสอบถามหรือขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือมากเกินสมควร อันจะท าให้
การตรวจดูหยุดชะงักและขาดความเป็นส่วนตัว 
 

4. หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่ อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ก าหนดเกี่ยวกับ
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารไว้ 4 ประการ คือ เรื่องสถานที่ เรื่องการจัดท าบัตรดัชนีเรื่องข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 
9 และเรื่องระเบียบเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยประกอบกับผลจากการศึกษาและตรวจ
เยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารท าให้ได้ข้อเท็จจริงหลายประการว่าหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้
สอดคล้องกับสภาพของการปฏิบัติจริง ๆ เป็นไปตามหลักการและแนวคิดในการจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสารนั้น 
หน่วยงานของรัฐควรด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 4.1 ขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการให้บริการ 7 ขั้นตอน 
  4.1.1 การมอบหมายหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
  4.1.2 สถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  4.1.3 วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ 
  4.1.4 การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
  4.1.5 ระเบียบและหลักเกณฑ์การให้บริการ 
  4.1.6 ข้อมูลข่าวสารและการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร 
  4.1.7 ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
 4.2 การมอบหมายหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
       หนว่ยงานของรัฐแต่ละแห่งควรมอบหมายหน่วยงานย่อยเพียงหน่วยเดียวขึ้นมารับผิดชอบการ
ด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ไม่ควรแบ่งกระจายออกไปตามหน่วยงานต่าง ๆ และควรมีเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานนั้นรับผิดชอบโดยตรง 
 4.3 สถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
       4.3.1 จัดตั้งภายในส านักงานที่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (3) ยกเว้นกรณีจ าเป็น
จริง ๆ ซึ่งไปจัดตั้งที่อ่ืนได้ โดยจัดให้ห้องหนึ่งห้องใดเป็นสัดส่วนหรือห้องสมุดของหน่วยงานให้เป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร ถ้ามีพ้ืนที่น้อยจัดเป็นห้องไม่ได้ ให้จัดเป็นมุมหนึ่งของห้องในส านักงานนั้น แต่ต้องมีลักษณะเป็นสัดส่วน
พอสมควร 
 ถ้าไม่สามารถเก็บข้อมูลข่าวสารไว้ได้ท้ังหมดในที่เดียวกันก็สามารถแยกเก็บไว้ต่างหากได้ แต่จะต้องมีป้าย
แสดงว่าข้อมูลข่าวสารที่แยกเก็บนั้นเก็บอยู่ที่ใดแล้ว ต้องมีบัญชีข้อมูลข่าวสารที่เก็บแยกแสดงไว้ด้วย 
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       4.3.2 ควรเป็นบริเวณท่ีประชาขนสามารถใช้บริการได้โดยง่ายและสะดวก โดยหลักควรอยู่ชั้นล่าง
ของส านักงาน 
       4.3.3 จัดท าป้ายชื่อ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ.....................(ชื่อหน่วยงาน)” ติดไว้ให้เห็นชัดเจน หรือ
ท าแผนผังแสดงที่ตั้งศูนย์ไว้หน้าส านักงานด้วยก็จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยิ่ง (ตัวอย่างป้ายชื่อดูใน ผนวก 
ข) 
 4.4 วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ 
        หนว่ยงานของรัฐต้องจัดให้มีครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นไว้ที่ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
  4.4.1 โต๊ะ/เก้าอ้ี ส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
  4.4.2 โต๊ะ/เก้าอ้ี ส าหรับประชาชนในการค้นหา ค้นคว้าและศึกษา 
  4.4.3 ตู้เอกสารควรเป็นตู้กระจกหรือชั้นวางแฟ้มเอกสารไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเก็บข้อมูลข่าวสาร
ไว้ในตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก หรือตู้เหล็กสองบานปิดทึบ หรือการล็อคกุญแจ ซึ่งขัดกับเจตนาของการจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้โดยง่าย หยิบได้ง่ายและไม่ควรกลัวหายเกินจ าเป็นเพราะข้อมูลข่าวารที่จัดมาไว้นี้เป็นส าเนาข้อมูล
ข่าวสาร ส่วนต้นฉบับยังคงเก็บอยู่กับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง หากส าเนาที่น ามาตั้งไว้หายไปก็สามารถน าส าเนาใหม่
มาทดแทนได้ 
  4.4.4 โทรศัพท์ (ส าหรับหน่วยงานขนาดกลาง/ใหญ่) 
  4.4.5 กระดาษ/เครื่องเขียนเท่าท่ีจ าเป็น 
  4.4.6 สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน เช่น พัดลม ตู้น้ าเย็น เป็นต้น หากจัดให้ได้ก็จะเป็นการเอื้อ
อาทรแก่ประชาชนอย่างยิ่ง 
  4.4.7 แบบฟอร์มต่าง ๆ  
 4.5 การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
       ผู้บริหารของหน่วยงานต้องแต่งตั้งบุคลากรท าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยควรมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
  4.5.1 ผู้ผ่านการอบรมหรือมีความรู้กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  4.5.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
  4.5.3 สามารถประสานงานกับทุกหน่วยงานได้อย่างเป็นอย่างดี 
  4.5.4 มีความสามารถในการจัดระบบแฟ้มข้อมูล ระบบการสืบค้นข้อมูลหรือดัชนี 
  4.5.5 ปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์อย่างต่อเนื่อง 
 4.6 ระเบียบและหลักเกณฑ์การให้บริการ 
  4.6.1 หนว่ยงานของรัฐนั้นจะต้องออกระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน
ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งอาจออกระเบียบว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารด้วยก็ได้ (ดูตัวอย่างร่างระเบียบในผนวก ค) 
  4.6.2 หากหน่วยงานไม่ประสงค์จะเรียกค่าธรรมเนียมการขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มีค ารับรอง
ถูกต้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามประกาศของคระกรรมการข้อมูลข่าวสารฉบับลงวันที่ 7  พฤษภาคม 
2542 หน่วยงานของรัฐนั้นอาจออกระเบียบการเรียกค่าธรรมเนียมการขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มีค ารับรอง
ถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการเองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก็ได้ 
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4.6.3 ก าหนดขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารโดยเขียนเป็นป้ายประกาศไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ดูตัวอย่าง
ป้ายประกาศในผนวก ข) โดยเฉพาะอย่างย่างจะต้องมีก าหนดระยะเวลาในการให้ข้อมูลข่าวสารตามมติ
คณะรัฐมนตรีลงวันที่ 28  ธันวาคม  2547 (มติคณะรัฐมนตรีดูในผนวก ก) 
  4.6.4 ก าหนดแบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ เช่น แบบค าขอข้อมูลข่าวสาร แบบค าร้องเรียนแบบค า
อุทธรณ์ทีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย (ดูตัวอย่างในผนวก ข) 
  4.6.5 จัดท าสมุดทะเบียนผู้เข้ามาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารโดยมีรายการเท่าที่จ าเป็นเพื่อเก็บไว้
เป็นหลักฐานของทางราชการและการจัดท าสถิติ (ดูตัวอย่างในผนวก ข) 
 
 4.7 ข้อมูลข่าวสารและการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร 
  4.7.1 ที่มาของข้อมูลข่าวสารในหน่วยงานของรัฐ 
   1) กฎหมายซึ่งตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติ 
   2) กฎซึ่งตราหรือก าหนดโดยฝ่ายบริหาร เช่น คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือหัวหน้าส่วน
ราชการ ซึ่งมีผลบังคับใช้ต่อหน่วยงานนั้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
   3) หน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ตราหรือก าหนดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น 
   4) การได้รับมาโดยระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือการปฏิบัติราชการ 
   5) โดยวิธีอ่ืน ๆ เช่น การจัดซื้อ การรับมอบ บริจาค เป็นต้น 
  4.7.2 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาคัดเลือกข้อมูลข่าวสารภาคบังคับไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดู 
   1) หน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ตราหรือก าหนดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น หรือ หากหน่วยงาน
ของรัฐอ่ืนเป็นผู้ตรา แต่มีผลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้หน่วยงานของรัฐนั้นต้องปฏิบัติ (ซึ่งมีผลเท่ากับหน่วยงาน
ของรัฐนั้นเป็นผู้ตราหรือก าหนดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้นเอง) 
   2) มีสภาพอย่างกฎที่มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบโดยตรงต่อ
เอกชน หรือกระทบถึงสิทธิหน้าที่ประชาชนภายใต้ขอบอ านาจของหน่วยงานนั้น ผลจากข้อ   
 4.7.2 จึงเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องรู้หรือควรรู้ 
  4.7.3 การจ าแนกระหว่างข้อมูลข่าวสารภาคบังคับภาคส่งเสริมสิทธิได้รู้ของประชาชน 
   1) ข้อมูลข่าวสารภาคบังคับที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูที่ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร คือ 
    - ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 
    - ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 
   2) นอกจากนั้นยังมีข้อมูลข่าวสารภาคส่งเสริมสิทธิได้รู้ของประชาชน แม้กฎหมายมิได้
บังคับให้หน่วยงานของรัฐนั้นต้องจัดเอาไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูก็ตาม หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าข้อมูลข่าวสาร
ใดที่ประชาชนควรรู้ แล้วจัดเอาไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูศึกษาค้นคว้าได้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นเองแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 เป็นจริงมากขึ้น โดยประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสารเพ่ิมเติมขึ้นและเข้าใจการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารที่โปร่งใสรวมทั้งเป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้ท าข้อมูล
ข่าวสารนั้นไปใช้ประโยชน์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย 
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   ส าหรับการจัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูทั้งภาคบังคับและภาคส่งเสริม
สิทธิได้รู้ของประชาชนแล้ว มีตัวอย่างให้ศึกษาจากเอกสารแผ่นพับของเทศาลเมืองพิษณุโลก 
 
 ตัวอย่าง 1 เทศบาลเมืองพิษณุโลก จากแผ่นพับแจ้งว่า มีบริการข้อมูลข่าวสาร 7 รายการ ดังนี้ 
 

ล าดับ ข้อมูลข่าวสาร 
ข้อมูลข่าวสารภาคใด 

ภาคบังคับ ภาคส่งเสริมสิทธิได้รู้ 
1 แผนงาน โครงการปี 2545 ถึงปีปัจจุบัน 9 (3) - 
2 เทศบัญญัติงบประมาณปี 2545 ถึงปีปัจจุบัน 7 (4) / 9 (3) - 
3 ประกาศประกวดราคา/สอบราคา 9 (8) - 1 - 
4 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 9 (8) - 2 - 
5 สัญญาสัมปทาน/สัญญาเช่าอาคารของเทศบาล 9 (6) - 
6 เทศบัญญัติของเทศบาลนครพิษณุโลก 7 (4) - 
7 ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตของครัวเรือนใน

เขตเทศบาลนครพิษณุโลก 
-  

 
 จากรายงานที่ปรากฏจะพบว่ามีข้อมูลข่าวสารภาคบังคับตามมาตรา 7 และมาตรา 9 อยู่ 6 รายการและ
มีภาคส่งเสริมสิทธิได้รู้ของประชาชน 1 รายการ ส่วนข้อมูลข่าวสารจริง ๆ ที่น ามาแสดงนั้นมีข้อมูลข่าวสารภาคส่ง
เสริมสิทธิได้รู้เป็นจ านวนมาก 
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 ตัวอย่างที่ 2 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์มีข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงทันทีได้ 15 รายการ ดังนี้ 
 

ล าดับ ข้อมูลข่าวสาร 
ข้อมูลข่าวสารภาคใด 

ภาคบังคับ ภาคส่งเสริมสิทธิได้รู้ 
1 รายงานประจ าปี 9 (3)  
2 สถิติ (ที่เก่ียวข้องกับขอบอ านาจของหน่วยงาน) 9 (3)  
3 วารสาร -  
4 บรรณานุกรม นามานุกรม -  
5 กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 7 (1 – 4)  
6 คู่มือ ต ารา ค าแนะน า 9 (4)  
7 รายงานการประชุม อบรม สัมมนา รางานการส ารวจวิจัย -  
8 ส่งพิมพ์เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ เช่น หนังสืออนุสรณ์ หนังสือที่ระลึก -  
9 พระบรมราโชวาท พระราชด ารัส -  

10 ปาฐกถา ค าบรรยาย หนังสือพิมพ์ แถลงข่าว -  
11 โครงการ แผนงาน 9 (3)  
12 ชีวประวัติและผลงาน -  
13 รายงานการดูงาน -  
14 แผนที่ -  
15 งบประมาณ ประมวลรายได้ 9 (3)  

 
 ข้อสั ง เกตข้ อแรกก็ คื อองค์ การบ ริห ารส่ วนต าบล บ่ อ โพธิ์ จั ดหมวดข้อมู ลข่ าวสารตามแบบ
กระทรวงมหาดไทย จากหมวดข้อมูลข่าวสารนี้จะพบว่ามีข้อมูลข่าวสารภาคบังคับตามมาตรา 7 และมาตรา 9 
จ านวน 6 รายการ ส่วนที่เหลือเป็นข้อมูลข่าวสารภาคส่งเสริมสิทธิได้รู้ของประชาชนจ านวนมากซึ่งสอดคล้องกับ
สภาพของข้อมูลข่าวสารที่น าแสดง ณ วันนั้น ข้อสังเกตประการที่สองเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านด่านเป็นองค์กรขนาดเล็กอาจไม่มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ทุกอนุมาตราก็ได ้
 อย่างไรก็ตาม “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
ไม่ใช่ห้องสมุด จึงไม่ควรน าข้อมูลข่าวสารภาคส่งเสริมสิทธิได้รู้มา แสดงไว้มากเกินไป” 
   
  4.7.4 การจัดแฟ้มข้อมูลข่าวสาร 
           การจัดระบบข้อมูลข่าวสารนั้นมีข้อเท็จจริงประการหนึ่งว่า แต่ละหน่วยงานของรัฐ มี
วิธีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารและการจัดเก็บไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงานของแต่ละหน่วยงานและ
ขนาดของหน่วยงานด้วย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีบทบัญญัติที่ก าหนดเรียงตามอนุมาตรา ดังนั้นการจัดระบบข้อมูลข่าวสารจึง
ควรเรียงตามอนุมาตราดังกล่าว เพ่ือสะดวกในการใส่ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมและการค้นหา 
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           ตัวอย่างการจัดแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (1) – (5) และมาตรา 9 (1) – (8) เรียง
ตามอนุมาตราดูในผนวก ข 
  4.7.5 การจัดท าบัญชีและบัตรดัชนีรายการ 
            1) เพื่อเป็นการควบคุมข้อมูลข่าวสารที่จัดมาไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์จะต้องท าบัญชีข้อมูลข่าวสารเรียงตามอนุมาตรา บัญชีคุมข้อมูลข่าวสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์เก็บรักษาไว้
เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงดูตัวอย่างบัญชีอนุข้อมูลข่าวสารในผนวก ข 
             2) การจัดท าบัตรดัชนีรายการควรจัดท าแบบบัตรดัชนีรายการห้องสมุดซึ่งเป็นสากล
และตรวจค้นได้ง่ายหรือแบบเฉพาะที่หน่วยงานถือปฏิบัติอยู่ การจัดท าบัตรดัชนี ดูตัวอย่างในผนวก ค 
   หากจัดท าระบบค้นหาด้วยคอมพิวเตอร์จะต้องแน่ใจว่ามีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์คอย
แนะน าช่วยเหลือผู้เข้าขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารด้วย เพราะผู้เข้ามาตรวจดูอาจใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็น   
 4.8 ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
  4.8.1 เมื่อมีประชาชนเข้ามาตรวจดูข้อมูลข่าวสารเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารจะต้อง
แนะน าให้ผู้เข้ามาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารแสดงตนด้วยการลงชื่อในสมุดทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐานของทางราชการ
และเพ่ือการเก็บสถิตินอกจากนั้นการลงทะเบียนนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นว่าเป็นคนไทย 
หรือไม่หากสงสัยว่าเป็นคนต่างด้าวก็ขอให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนได้ (สิทธิของคนต่างด้าวดูข้อ 5.3) 
  4.8.2 แนะน าให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากบัตรดัชนีรายงการหรือจากระบบ
คอมพิวเตอร์เพ่ือค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ รวมทั้งช่วยเหลือในการแนะน าและค้นหาข้อมูลข่าวสารให้  
  4.8.3 กรณีที่มีการจัดแยกข้อมูลข่าวสารบางส่วนไปจัดไว้ต่างหากหรือให้บริการ ณ สถานที่แห่ง
อ่ืน ตามข้อ 4.3.1 จากค าอธิบายประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดว่าต้องมีเจ้าหน้าที่ของรัฐอ านวยความ
สะดวกในการน าข้อมูลข่าวสารที่แยกเก็บไว้ที่อ่ืนมาให้ประชาชนตรวจดู 
   อย่างไรก็ตามในการจัดแยกข้อมูลข่าวสารไปเก็บไว้ต่างหาก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจะต้อง
จัดท าบัญชีและบัตรดัชนีอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ควรแนะน าให้ผู้มาขอข้อมูลข่าวสารตรวจดูหากบัตรดัชนี
และบัญชีเสียก่อน หากพบข้อมูลข่าวสารที่ต้องการผู้มาขอข้อมูลข่าวสารจะไปตรวจค้น ด้วยตนเอง ณ สถานที่ที่นั้น
หรือจะให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารไปน าข้อมูลข่าวสารนั้นมาให้ตรวจดูก็ได้ 
  4.8.4 หลังจากค้นบัตรดัชนีและตรวจดูจากบัญชีแล้วไม่พบข้อมูลข่าวสารที่ต้องการและ
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารนั้นในหน่วยงานของตน แต่มีอยู่ใน
หน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้น หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน ให้แนะน าเพ่ือไปยื่นขอต่อ
หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า 
  4.8.5 เมื่อประชาชนขอถ่ายส าเนาข้อมูลข่าวสารที่ขอตรวจดู เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์จะต้องถ่าย
ส าเนาเอกสารให้รวมทั้งการรับรองความถูกต้องของส าเนาดังกล่าว หากผู้ขอต้องการโดยเรียกค่าธรรมเนียมได้ตาม
ประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการฉบับลงวันที่ 7  พฤษภาคม  2542 หรือตามระเบียบของ
หน่วยงานนั้นที่ก าหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ รายได้ค่าธรรมเนียมนี้
ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2548 ข้อ 5 ให้หัวหน้าส่วน
ราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเก็บเงินค่าธรรมเนียมไว้ใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ 
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ข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2548 ดูในผนวก ก 
  4.8.6 กรณีท่ีไม่มีข้อมูลข่าวสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสารแต่มีอยู่ในหน่วยงานแห่งนั้น ให้ผู้มาขอ
ข้อมูลข่าวสารกรอกแบบฟอร์มค าขอตามแบบที่หน่วยงานก าหนดแล้วให้เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
  4.8.7 เกี่ยวกับระยะเวลาการให้บริการข้อมูลข่าวสารนั้น หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28  ธันวาคม 2547 ดังนี้ 
   1) กรณีที่ประชาชนขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐและข้อมูลข่าวสารนั้น
หน่วยงานของรัฐมีข้อมูลข่าวสารพร้อมที่จะจัดให้ได้ จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วหรือภายในวันที่รับค าขอ 
   2) ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีเป็นจ านวนมากหรือไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วัน ต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งแจ้งก าหนดวันที่จะด าเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ขอ
ข้อมูลทราบด้วย 

 
5. ข้อควรจ า 
 5.1 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้นั้น 
  5.1.1 เป็นส าเนาข้อมูลข่าวสาร ต้นฉบับหรือตัวจริงยังคงเก็บอยู่ที่หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
  5.1.2 ไม่อนุญาตให้ยืมออกไปนอกศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพราะขัดต่อเจตนาการจัดเอาไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดู ต้องศึกษาค้นคว้าในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หากต้องการข้อมูลข่าวสารใดก็ให้ยื่นค าร้องขอส าเนา
ข้อมูลข่าวสารราชการนั้นได้ 
 5.2 ผู้เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร 
  5.2.1 ต้องเป็นคนไทย 
  5.2.2 ไม่จ าเป็นต้องมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องและไม่จ าเป็นต้องบอกเหตุผล 
 5.3 สิทธิของคนต่างด้าว ในการขอตรวจดู/ขอส าเนาข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9 วรรคสี่ บัญญัติว่า ให้
เป็นไปตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวงซึ่งปัจจุบันยังไม่มี ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ดุลพินิจ โดยมีหลัก 
ดังนี้ 
  5.3.1 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ซึ่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาถือว่าเป็นการเป็นเผยต่อ
สาธารณะแล้วและเป็นสากล ดังนั้น คนต่างด้าวย่อมขอดูได้เพราะไม่เป็นความลับแต่ประการใด 
  5.3.2 หากเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตราอ่ืน เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารควรแนะน าให้
คนต่างด้าวท าหนังสือขอตรวจดูหรือขอส าเนาเฉพาะเรื่องที่ตนเกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสีย หรือเพ่ือการปกป้องสิทธิของ
ตนเอง ค าขอเช่นนี้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุจพินิจได้ว่า สมควรให้ตรวจดูหรือให้ส าเนาได้หรือไม่ 
 

6. ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่องทางใดได้บ้าง 
ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

• หอกระจายข่าวชุมชนหรือเสียงตามสายในชุมชน 
• เอกสารข้อเท็จจริงต่างๆ 
• เวทีน าเสนอข้อมูล 
• ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
• รายงานการศึกษา 
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• วิทยุกระจายเสียง 
• จดหมายข่าว 
• การแถลงข่าว 
• อินเตอร์เน็ต 
• ทัศนศึกษาหรือเยี่ยมชมโครงการ 

 
7. สิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

• สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการประชุมสภาท้องถิ่น เช่น รับรู้ข้อมูลข่าวสารการก าหนดการ
ประชุมสภาท้องถิ่น วาระการประชุม วันเวลา และสถานที่การจัดประชุมสภาท้องถิ่น 

• สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายละเอียด
แผนพัฒนาขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่น 

• สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดหารายได้และการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

• สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น รับรู้ข้อมูล
การก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น รับรู้ความคืบหน้าและผลการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นในทุกขั้นตอนรับรู้รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นต้น 

• สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี เช่น รับรู้ข้อมูลเกี่ยงกับการเงินและบัญชี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

• สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
• สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 

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

2.. การจัดท าข้อมูลข่าวสาร จะจัดท าส าเนาให้ 1 ชุด ต่อหนึ่งข้อมูลข่าวสาร 
           3. เจ้าหน้าที่อาจงดให้บริการในการที่มีการขอข้อมูลข่าวสารนั้นๆ ซ้ า หรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลสมควร 
 

9. ขั้นตอนการรับบริการ 
 1. ผู้ที่ประสงค์จะขอข้อมูลข่าวสาร กรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร เพ่ือยื่นต่อเจ้าหน้าที่ 
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขอข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ว่ามีหรือไม่ 
 3. เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามค าขอได้หรือไม่ 
 4. ติดต่อนัดหมายฟังผลค าขอหรือให้ดูข้อมูลข่าวสารได้ในทันทีแล้วแต่กรณี 
 5. ถ่ายส าเนา/รับรองส าเนา 
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 6. ผู้ติดต่อเอกสารลงชื่อรับเอกสาร 
 

10. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
 1. บันทึกค าขอรับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. แบบค าร้องขอข้อมูลข่าวสาร 
 3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่รับรองลายมือชื่อ จ านวน 1 ฉบับ 
  

11. ช่องทางในการขอข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม 
 1. ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารได้เองโดยสะดวก ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์เลขที่ 
115 หมู่ 2 ต าบลบ่อโพธิ์อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 
 2. สืบค้นข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ http:// www. Boepho-nt.go.th 
 3. สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  0 5500 9809 
 4. ขอข้อมูลผ่านทางโทรสาร หมายเลข  0 5500 9809 
 5. ขอข้อมูลข่าวสารทางไปรษณีย์ ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์เลขที่ 115 
หมู่ 2 ต าบลบ่อโพธิ์ อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 
 

12. การรับเรื่องร้องเรียน 
 ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น  สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
รหัสไปรษณีย์  65120 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5500 9809 กด 1  โทรสาร 0 5500 9809 กด 18 หรือ
เว็บไซต์ www. Boepho-nt.go.th 
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บทที่ 4 

ตัวอย่างประกอบค าอธิบายข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9  
ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู 

ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 

ตัวอย่างข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 
1. มาตรา 7 วรรคสามบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพ่ือ
ขายหรือจ าหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควรข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง 
คือ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (1) (2) (3) (4) และ (5) 
 1.1 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (1) (2) และ (3) เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงสร้างและการจัด
องค์กรในการด าเนินงานสรุปอ านาจหน้าที่และวิธีการด าเนินงาน สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือ
ค าแนะน า ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานจัดท าขึ้นมาใหม่เพ่ือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา โดยอาศัยข้อมูล
ข่าวสารจากกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานและกฎหมายแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานนั้นเป็นหลักและอาจ
ประกอบด้วยข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ เช่น โครงสร้างอัตราก าลังและการจ าแนกหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.พ. 
เป็นต้น 
        ดังนั้น หน่วยงานของรัฐต้องน าราชกิจจานุเบกษาที่ลงพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (1) (2) และ 
(3) ไปตั้งแสดงไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร นอกจากนั้นเนื่องจากข้อมูลข่าวสารนี้มีที่มาจากกฎหมาย ดังที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น เพ่ือการอ้างอิงและให้ข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์ครบถ้วนแก่ประชาชน หน่วยงานของรัฐควรน ากฎหมาย
จัดตั้งหน่วยงานและกฎหมายแบ่งส่วนราชการไปไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานด้วย 
 1.2 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (4) ซึ่งมีอยู่หลายประเภทและไม่ว่าจะได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
หรือไม่ก็ตามที่ต้องน าไปตั้งแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น 
  1.2.1 กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความทั้งนี้ ที่จัดให้
มีข้ึนโดยมีสภาพอย่างกฎเพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เก่ียวข้องที่หน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ตราหรือก าหนด
ขึ้น เช่น 
  กฎกระทรวงของกระทรวงต่าง ๆ ข้อบังคับกระทรวงการคลัง ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย 
หนังสือเวียนส านักนายกรัฐมนตรี ระเบียบกรมบัญชีกลาง นโยบายของรัฐบาล การตีความกฎหมายของหน่วยงาน 
ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้หน่วยงานที่เป็นผู้ตราหรือก าหนดข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องน าไปตั้งแสดงเอาไว้ในศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงาน 
  1.2.2 กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความที่ตรา
ก าหนดโดยหน่วยงานอื่น เช่น กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยก ากับดูแลองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดกรอบ
หรือแนวทางการก าหนดต่าง ๆ ในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหาก 
เรื่องหนึ่งเรื่องใดมีสภายอย่างกฎที่มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าไปแสดงไว้ที่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้วย เป็นต้น 
  1.2.3 มติคณะรัฐมนตรีตามปรกติเป็นหน้าที่ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต้องจัดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาลแต่ตามนัยนี้ หาก
เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่มีสภาพอย่างกฎให้หน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็นผู้รับปฏิบัติ และมีผลเป็นการ
ทั่วไปต่อเอกชน หน่วยงานนั้นต้องน ามติคณะรัฐมนตรีนั้นมาไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานด้วย เช่น 
 



24 
   (1) มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้
ประกอบอาชีพงานอ่ืนกับทางราชการที่มีผลกระทรวงจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา วันที่ 17  
เมษายน  2542 มีลักษณะเป็นกฎและมีสภาพบังคับเป็นการทั่วไปให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต้องปฏิบัติและมี
ผลเป็นการทั่วไปต่อเอกสาร 
   (2) มติคณะรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน เมื่อ
วันที่ 20  กันยายน  2548 มีสภาพอย่างกฎและมีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนเพราะการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
เก่าจ าเป็นต้องมีข้อก าหนดต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษซึ่งมีผลต่อเอกชนเป็นการทั่วไป จังหวัดน่านจึงต้องน ามติ
คณะรัฐมนตรีไปแสดงไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดน่านด้วย 
   (3) มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการเพ่ือเปลี่ยนการระเบิดและย่อยหินเป็น
เทคโนโลยีการท าเหมืองหินวันที่ 3  มิถุนายน  2538 กรมทรัพยากรธรณีต้องน ามติดังกล่าวนี้ไปตั้งแสดงไว้ที่ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 
2. มาตรา 7 วรรคสอง บัญญัติว่า ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพ่ือให้เผยแพร่ตามจ านวนพอสมควรแล้ว ถ้า
มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว 
 ประเด็นที่ต้องพิจารณาก็คือข้อมูลข่าวสารตามวรรคสองนี้ คือ ข้อมูลข่าวสารประเภทใดกรณีนี้อาจอธิบาย
ได้ว่า ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (1) (2) และ (3) นั้น เป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐได้จัดท าขึ้นใหม่และ
ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จึงไม่เข้าข่ายมาตรา 7 วรรคสองที่ว่า “ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพ่ือให้
เผยแพร่ตามจ านวนพอสมควรแล้ว” 
 ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 วรรคสองนี้จึงหมายถึงข้อมูลข่าวสารเก่าเริ่มตั้งแต่จัดตั้งหน่วยงานหรือ
กฎหมายอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ถือปฏิบัติและข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (4) ที่หน่วยงานของรัฐใช้เป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติราชการ ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการพิมพ์หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดก่อนวันที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 ใช้บังคับลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 ข้อ 2 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
ของราชการตามมาตรา 7 (4) ที่มีผลบังคับใช้อยู่และส่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับ 
 เมื่อพิจารณาตามความในมาตรา 7 วรรคสอง ประกอบค าอธิบายในคู่มือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 โดยนายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว อาจ
พิจารณาได้ว่า ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (4) ถ้าข้อมูลข่าวสารใดมีการจัดพิมพ์ไว้แล้ว และแพร่หลายเป็นจ านวน
พอสมควร กล่าวคือ มากพอที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าโดยการยืม ซื้อหรือส าเนาก็ตามมาตรา 7 (4) 
ก าหนดว่า ไม่ต้องลงพิมพ์ซ้ าทั้งฉบับในราชกิจจานุเบกษาอีกแต่ให้พิมพ์โฆษณาในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงให้
ทราบว่ามีข้อมูลข่าวสารนั้นอยู่แล้วในสิ่งพิมพ์ใดก็เพียงพอแล้ว เพื่อลดความซ้ าซ้อนสิ้นเปลือง การพิจารณาว่าจะลง
พิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (4) โดยใช้เงื่อนไขตามมาตรา 7 วรรคสองนี้ จึงมีองค์ประกอบส าคัญ 2 ประการ 
คือ  

(1) ต้องมีการพิมพ์เพ่ือให้แพร่หลายตามจ านวนพอสมควรแล้ว 
(2) ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าโดยการซื้อ การยืม หรือการท าส าเนาภาพถ่ายก็ตาม 
หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้หน่วยงานรัฐก็น าเป็นต้องน าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (4)  

ทั้งฉบับ ไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
 ตัวอย่างข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (4) ที่ด าเนินการตามมาตรา 7 วรรคสอง เช่น ประกาศของ ก.บช. 
ฉบับที่ 42 (พ.ศ.2543) เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี 33 ฉบับ ประกอบด้วยแม่บท 
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การบัญชี 1 ฉบับ มาตรฐานการบัญชี 28 ฉบับ และการตีความมาตรฐานการบัญชี 4 ฉบับ โดยมีบัญชีและ
สาระส าคัญของมาตรฐานการบัญชีแต่ละเรื่องตามเอกสารแนบท้ายประกาศเป็ นมาตรฐานการบัญชีตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี 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. ตามมาตรา 7 วรรคสองนี้ 
ท าให้ไม่ต้องน ามาตรฐานการบัญชีฉบับเต็มทั้ง 33 ฉบับ จ านวน 1,145 หน้า ลงพิมพ์ซ้ าในราชกิจจานุเบกษาอีก 
 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ข้อมูลข่าวสารภาคบังคับตามมาตรา 7 และข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ที่ควรน าไป
แสดงไว้ทีศู่นย์ข้อมูลข่าวสารมี ดังนี้ 

1) กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของรัฐนั้น (ควรน าไปไว้) 
2) พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการหรือกฎอ่ืนใดในการแบ่งส่วนราชการของ 

หน่วยงานตามข้อ 1) (ควรน าไปไว้) 
3) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (1) (2) และ (3) (ภาคบังคับ) 
4) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (4) ที่หน่วยงานของรัฐนั้นถือปฏิบัติอยู่ การที่กฎหมาย 

 
ข้อมูลข่าวสารของราชการบังคับให้หน่วยงานของรัฐต้องน าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (4) ไม่ลงพิมพ์ราชกิจจา
นุเบกษานั้นมีจุดประสงค์ประการหนึ่งก็คือต้องการให้หน่วยงานของรัฐนั้นทบทวนมาตรา 7 (4) ซึ่งเป็นกลไลหรือ
เครื่องมือปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 
  หากหน่วยงานใดได้จัดพิมพ์ประมวลกฎหมายพระราชกฤษฎีกา กฎ กระทรวง ประกาศระเบียบ 
ฯลฯ ที่เกี่ยวกับข้องกับหน่วยงานนั้นโดยตรง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดพิมพ์พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 พร้อมด้วยกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2512 ร่วมเล่มไว้จ าหน่ายจ่ายแจกก็อาจถือว่าได้ปฏิบัติตามมาตรา 7 (4) โดยอนุโลมแล้วส่วนหนึ่ง 
   ตัวอย่างข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (1) – (8) 
1. มาตรา 9 (1) 
 ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่ผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่เก่ียวข้องในการ
พิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
 ค าอธิบายโดยย่อ 

1.1 ค าสั่งที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน เป็นค าสั่งกรณีท่ีเอกชนยื่นค าร้องต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้ 
พิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ได้แก่ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย การอุทธรณ์ การรับรองและการจด
ทะเบียนทั้งหลาย และค าสั่งนั้นกระท าโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือคณะกรรมการทางปกครองก็ตาม 

การออกค าสั่งปฏิเสธค าขอดังกล่าวนี้เป็นค าสั่งทางปกครองที่ต้องระบุเหตุผลไว้ในค าสั่งหรือ
เอกสารแนบท้ายค าสั่ง ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ค าสั่งทางปกครองที่ต้องระบุเหตุผลไว้ในค าสั่งหรือ
ในเอกสารแนบท้ายค าสั่ง ข้อ (1) ตามประกาศลงวันที่ 31  กรกฎาคม  2543  

1.2 ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชน 
      1.2.1 เป็นกรณีที่เอกชนโต้แย้งค าสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือคณะกรรมการฝ่ายปกครองที่ 
ไม่อนุญาตหรือไม่ด าเนินการให้แก่ตนในเรื่องนั้น ๆ ตามข้อ 1 โดยการอุทธรณ์ไปยังผู้มีอ านาจในการพิจาณา
อุทธรณ์ ผลของการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยย่อมมีผลโดยตรงต่อเอกชนผู้ยื่นค าขอนั้น 
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     1.2.2 การอุทธรณ์แยกเป็น 2 กรณี 
      1) กรณีกฎหมายเฉพาะเรื่องก าหนดไว้ เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ฯลฯ 
       2) กรณีอุทธรณ์ตามกฎหมายทั่วไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 มาตรา 45 ซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายมิได้ก าหนดตัวผู้มีอ านาจในการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ 
      1.2.3 ความขัดแย้ง 
  กรณีข้อพิพาทที่ด าเนินการโดยคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททางการปกครองตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 85 บัญญัติว่า ถ้ากรรมการคนใดคนหนึ่งมี
ความเห็นแย้งให้มีสิทธิท าความเห็นแย้งของตนไว้ในค าวินิจฉัยได้ 
  ความเห็นแย้งนี้จะต้องน ามาเปิดเผยแนบค าวินิจฉัยด้วยเพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของค าวินิจฉัยที่มี
ผลต่อเอกชนด้านหนึ่งด้านใดก็ตามและอาจถูกน าไปใช้ประกอบการพิจารณาขององค์กรชี้ขาดข้อพิพาททาง
ปกครองในระดับท่ีสูงกว่า 
     1.2.4 ค าสั่งที่เก่ียวข้องกับค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน 
  หมายถึง ค าสั่งทั้งปวงในกระบวนการพิจารณาโดยเริ่มจากค าสั่งทางปกครองที่เป็นต้นเรื่องในการ
ปฏิบัติการก่อตั้งสิทธิของคู่กรณีจนถึงค าสั่งสุดท้ายในการยุติเรื่องการพิจารณาโดยผู้มีอ านาจในการพิจารณาวินิจฉัย
นั้น 
  การน าผลพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งค าสั่งและความเห็นแย้งที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาดังกล่าวมาตั้งแสดงให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้นั้น บางกรณีอาจมีข้อมูลข่าวสารจ านวน
มาก หรือบางส่วนอาจมีผลกระทบต่อเอกชนโดยไม่สมควร หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าเป็นสรุปย่อมาตั้งแสดงก็ได้
ตามตัวอย่าง 
  ตัวอย่าง 
  1. ค าวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร(มีตัวอย่างการย่อ
ค าวินิจฉัย) 
  2. ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  มาตรา 
52 กรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค าสั่งไม่อนุญาตค าขอหรือไม่พอใจค าสั่งตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 
มาตรา 24 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง มาตรา 41 วรรคหนึ่ง มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตร 45 หรือ
มาตรา 46 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องน าค าวินิจฉัยดังกล่าวพร้อมค าสั่งทางปกครองตามที่กล่าวไว้ใน
วรรคแรกไปตั้งแสดงไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  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 ไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
หรือมีค าสั่งตามมาตรา 46 
  4. ค าวินิจฉัยของมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 
41 กรณีอุทธรณ์ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 37 หรือค าสั่ง ของปลัดกระทรวงหรือผู้ที่ 
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ปลัดกระทรวงมอบหมายให้หยุดประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา 39 วรรคหนึ่งหรือ ค าสั่งปิดโรงงานตามมาตรา 
39 วรรคสอง 
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องน าค าวินิจฉัยดังกล่าวพร้อมทั้ง
ค าสั่งของผู้มีอ านาจหน้าที่ตามมาตราดังกล่าวข้างต้นไปไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

5) ตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มาตรา 11  
กรณีผู้เสียหายขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตน เมื่อหน่วยงาน
ของรัฐได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาและเสนอผลการพิจารณาต่อกระทรวงการคลังแล้ว กระทรวงการคลังเห็นว่า
หน่วยงานไม่ต้องรับผิดชอบย่อมเป็นค าสั่งหรือความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการออกค าสั่งของหน่วยงานของรัฐที่ถูกยื่น
ขอเรียกค่าสินไหมทดแทน ค าสั่งหรือความเห็นของกระทรวงการคลังจึงเป็นค าสั่งที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง 
   หน่วยงานของรัฐซึ่งถูกยื่นขอค่าสินไหมทดแทนจะต้องน าค าสั่ง หรือความเห็นของ
กระทรวงการคลังแนบกับค าสั่งของหน่วยงานนั้นไปตั้งแสดงไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้วย 
  6) ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 มาตรา 25 ในกรณีที่คณะกรรมการแพทย์
สภามีมติให้สมาชิกแพทยสภาพ้นจากสมาชิกภาพ เนื่องจากเห็นว่า เป็นผู้น าความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
การด าเนินการดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) ก่อน 
ดังนั้น ความเห็นชอบของสภานายกพิเศษย่อมเป็นความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามมติของแพทยสภาซึ่ง
มีผลโดยตรงต่อเอกชน 
   แพทยสภาจะต้องน าทั้งมติของสภาและความเห็นชอบของนายกสภาพิเศษไปตั้งแสดงไว้
ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

7) ผลการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน 
มาตรา 6 และมาตรา 7 
  8) ผลการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 มาตรา 5 หรือ
มาตรา 6 
  9. ผลการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตเก็บรังนกตามพระราชบัญญัติรังนกอีแอ่น พ.ศ. 
2540 มาตรา 14 หรือค าสั่งเพิกถอนสัมปทานตามมาตรา 20 กรณีผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติตามมาตรา 18 หรือ
มาตรา 19 มีข้อก าหนดที่ระบุเป็นเงื่อนไขไว้ในสัมปทานว่าเป็นเหตุเพิกถอนได้ 
  10. ผลการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตให้ตั้งท่าเรือ ค าสั่งพักใบอนุญาตหรือถอนใบอนุญาต
ของกรมการขนส่งทางน้ า 
  11. ผลการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตให้เชื่อมถนน/ทางหลวงแร่ที่ดินของกรมทางหลวง 
  12. ผลการพิจารณาทางวิชาการการแต่งแร่และสั่งการแก้ไข กรณีโรงงานก่อเหตุเดือดร้อนต่อ
สิ่งแวดล้อมของกรมทรัพยากรธรณี 
  13. ผลการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตระเบิดหิน ค าสั่งพักใบอนุญาตหรือถอนใบอนุญาต 
  14. ผลการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตให้ตั้งโรงโม่หิน ค าสั่งพักใบอนุญาตใบอนุญาต 
  15. ผลการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตตั้งท่าดูดทราย ค าสั่งพักใบอนุญาตหรือถอน
ใบอนุญาต 
  16. ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามพระราชบัญญัติ
ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 มาตรา 30 กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายเห็นว่า การประเมินนั้นไม่ถูกต้อง 
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  17. ค าวินิจฉัยให้พักหรือเพิกถอนใบอนุญาตว่าความของสภาทนายความ 
  18. ค าวินิจฉัยให้พักหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชี 
  19. ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิบัตรกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
  20. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติผังเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคณะกรรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เร่ือง ก าหนดให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วน

ราชการลงนามแล้วเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ในประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

......................................................... 
 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตา 9(8) บัญญัติให้อ านาจ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาของราชการ ก าหนดข้อมูลข่าวสารของราชการที่จะต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์จากการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนั้น 
 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ จึงก าหนดให้ประกาศในประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วน
ราชการลงนามแล้ว เป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 ทั้งนี้มี
ก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันประกาศ 
 

    ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2542 
 
 
          สุพัตรา  มาศดิตถ์ 
     (คุณหญิงสุพัตรา  มาศดิตถ์) 
         รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
     ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคณะกรรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เร่ือง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ในประชาชนตรวจดไูด้ 
ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

......................................................... 
 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตา 9 วรรคหนึ่ง(8) บัญญัติให้
อ านาจคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาของราชการ ก าหนดข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จึงก าหนดให้  ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  1. ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นราย
เดือนทุกๆเดือน โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เข้า
เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพ่ือ
เป็นดัชนีส าหรับการตรวจดูของประชาชน 
  2. การด าเนินการตาม 1. ให้จัดท าตามแบบ สขร. .แนบท้ายประกาศนี้ 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป 
 

    ประกาศ ณ วันที่ 1  ธันวาคม พ.ศ. 2543 
 
 
          สุพัตรา  มาศดิตถ์ 
     (คุณหญิงสุพัตรา  มาศดิตถ์) 
         รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
     ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 


