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1 
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ความสําคัญของคูมือ 
 1.1 จากการท่ีมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจัดใหมีขอมูลขาวสารอยางนอย 8 ประเภท ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ตอมา
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดมีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการจัดใหมี
ขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ประกาศ ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2541              
ซ่ึงกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองดําเนินการ 
     ขอ 1 ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชนสามารถใชในการคนหาและศึกษา
ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 9 ไดสะดวกตามสมควร 
     ขอ 2 ใหหนวยงานของรัฐจัดทําดัชนีท่ีมีรายละเอียดเพียงพอสําหรับประชาชนสามารถคนหา
ขอมูลขาวสารตามขอ 1 ไดเอง 
     ขอ 3 ใหหนวยงานของรับใหมีขอมูลขาวสารตามขอ 1 ไวใหประชาชนสามารถตรวจดูได
โดยสะดวก 
  กรณีมีความจําเปนเรื่องสถานะท่ีจะแยกขอมูลขาวสารบางสวนไปเก็บไวตางหากหรือ
ใหบริการ ณ สถานท่ีแหงอ่ืนก็ได ท้ังนี้โดยคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนผูขอขอมูลขาวสาร
ประกอบดวย 
     ขอ 4 การใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร หนวยงานของรัฐจะกําหนดระเบียบปฏิบัติเพ่ือ
รักษาความเปนระเบียบเรียบรอยหรือความปลอดภัยก็ได โดยคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนผูขอ
ตรวจดูขอมูลขาวสารดวย 
 1.2 แมวามาตรา 9 จะกําหนดลักษณะหรือประเภทของขอมูลขาวสารไวแลวก็ตาม แตเปนสาระ
บัญญัติท่ีมีลักษณะกวาง ๆ เปนการท่ัวไปสําหรับหนวยงานของรัฐท้ังปวง เม่ือพิจารณาในขอเท็จจริง
เก่ียวกับหนวยงานของรัฐไมวาราชการสวนกลาง อันมีกระทรวง ทบวง กรม ศาล องคกรอิสระ รัฐวิสาหกิจ 
ฯลฯ ราชการสวนภูมิภาคและองคกรปกครองสวนอันมีกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรบริหาร      
สวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และองคการบริหารพ้ืนท่ีพิเศษ ซ่ึงจะเห็นถึงความแตกตาง
อยู 4 ประการ คือ 
     (1) ระดับของหนวยงานแตกตางกัน เชน ระดับกระทรวงกับระดับองคการบริหารสวนตําบล 
เปนตน 
     (2) ขนาดของหนวยงานแตกตางกัน เชน กระทรวงขนาดใหญ กรมขนาดใหญ กับกรม     
ขนาดเล็ก จังหวัดขนาดเล็ก องคการบริหารสวนตําบลชั้น 5 เปนตน 

    (3) ขอบอํานาจหนาท่ีของหนวยงานแตกตาง เชน มีอํานาจหนาท่ีกวางขวางเพราะมีกฎหมาย
หลายฉบับท่ีหนวยงานตองปฏิบัติ  เชน กระทรวงมหาดไทย เปนตน 
     (4)  ปริมาณงานมากนอยแตกตางกันขององคประกอบ ตาม ขอ (1) – (3) อันนํามาซ่ึงปริมาณ
ขอมูลขาวสารมากนอยเชนกัน 
 
 
 



2 
 
  จากความแตกตางดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนทําใหเห็นวา หนวยงานของรับขนาดใหญ
ขอบอํานาจหนาท่ีกวางขวาง อาจมีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 (1) – (8) ครบทุกประเภทแตขณะเดียวกัน
หนวยงานของรัฐขนาดเล็ก เชน องคการบริหารสวนตําบลอาจมีขอมูลขาวสารบางประเภท บางอนุมาตรา
เทานั้น ดังนั้นสถานท่ีจัดขอมูลขาวสารไวหรือศูนยขอมูลขาวสาร ขอมูลขาวสารจึงไมจําเปนตองเหมือนกัน
ท้ังหมด แตอยางนอยตองมีสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก ขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานของรัฐนั้นพึงมีตาม
มาตรา 9 (1) – (8) และระเบียบการใหบริการ จึงไดมีการศึกษาจัดทําคูมือฉบับนี้ข้ึน 
 
2. ประโยชนท่ีจะไดรับ 
 2.1 การสรางความเขาใจใหกระจางข้ึนเก่ียวกับขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 (1) – 
(8)  และศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
 2.2 การใชตัวอยางท่ีมีอยูเปนแนวทางในการตรวจสอบพิจารณาและคัดเลือกขอมูลขาวสาร
หนวยงานของรัฐมีอยูวา มีขอมูลขาวสารใดบางท่ีตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูเพราะวา ไมมีใครท่ีทราบ
และเขาใจขอมูลขาวสารของหนวยงานใด ๆ ไดดีวาหนวยงานเจาของขอมูลขาวสารนั้น 
 2.3 บุคลากรประจําศูนยขอมูลขาวสารจะไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 2.4 เปนความริเริ่มท่ีจะแนะนํา สงเสริม ผลักดันใหหนวยงานของรัฐไดพัฒนาศูนยขอมูลขางสาร
ของราชการใหเกิดประโยชนแกประชาชนตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 
 
 

บทท่ี 2 
การเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชน 

 
เจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 การใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไทยไดกาวสูความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ
โดยเฉพาะในเรื่องเก่ียวกับการรับรูขอมูลขาวสารท่ีเปนจริงไดในทางปฏิบัติ นับแตพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม  พ.ศ. 2540 เปนตนมา กอนหนานั้น
เปนท่ียอมรับวาสิทธิของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารมีอยูอยางจํากัด การดําเนินงานของ          
สวนราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐอยูภายใตกรอบปฏิบัติของระบบราชการ ซ่ึงถือการปกปดเปนหลัก    
การเปดเผยเปนกรณียกเวน เนื่องจากการขาดความชัดเจนในเรื่องของการจัดระบบและการบริหารจัดการ
และการบริการขอมูลขาวสาร จึงสงผลใหการบริหารราชการและการใหบริการแกประชาชนไมเปนไปดวยดี 
การดําเนินท่ีผานมาจึงเปนเพียงการปฏิบัติตามความคิดเห็นหรือการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐ 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นี้มีเจตนารมณอันเปนความคิดพ้ืนฐาน
สําคัญอยู 5 ประการ คือ 

(๑)เพ่ือเปนการประกันสิทธิรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน (Rights to know) ในการดําเนินการ
ตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐอยางกวางขวาง และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารของ
หนวยงานของรัฐ อันจะนําไปสูกระบวนการบริหารของรัฐท่ีเปนธรรม เสมอภาคและสามารถ   ตรวจสอบได  

  



๓ 
เพ่ือใหการดําเนินงานมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 (2)  เพ่ือกระตุนใหประชาชนสามารถใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงตามความจริง ซ่ึงจะ
นําไปสูการพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศใหม่ันคงและสงเสริมความเปนรัฐบาล
โดยประชาชน 
 (3)  เพ่ือความจําเปนในการคุมครองขอมูลขาวสารบางประเภท (need to protect) ซ่ึงกฎหมาย
ไดกําหนดไวเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงของรัฐประโยชนท่ีสําคัญของเอกชนและคุมครองสิทธิสวนบุคคล
ในสวนท่ีเก่ียวของกับขอมูลขาวสารของทางราชการไปพรอมกัน 
 (4)  เพ่ือสงเสริมการปฏิรูประบบราชการ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเจาหนาท่ี หนวยงานของรัฐ
เพ่ือประโยชนสูงสุดตอการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานของรัฐและตอประชาชน 
 (5)  เพ่ือการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารของภาครัฐ โดยการจําแนกและจัดระบบเพ่ือใหการ
นําไปใชประโยชน (การเปดเผย) และการคุมครองขอมูลขาวสารเปนไปทิศทางเดียวกัน 
 จากเจตนารมณขางตน ทําใหเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 ในหมวดท่ี 1 ตั้งแต มาตรา 7 – 13 จึงไดบัญญัติถึงการเปดเผยขอมูลขาวสารเก่ียวกับขอมูล
ขาวสารของราชการท่ีหนวยงานของรัฐตองสงลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ขอมูลขาวสารของราชการท่ี
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีไวใหประชาชนเขาตรวจดู และขอมูลขาวสารขอองราชการท่ีหนวยงานของรัฐ
ตองจัดหาขอมูลขาวสารใหแกประชาชนผูขอ 
 สวนในหมวดท่ี 2 มาตรา 14 – 20 ไดบัญญัติถึงการไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารเก่ียวกับขอมูล
ขาวสารของราชการท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย ขอมูลขาวสารของราชการท่ี
หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ได โดยคํานึงถึงองคประกอบหลักสาม
ประการ คือ การปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐเปนประการท่ีหนึ่ง ประโยชนสาธารณะ
เปนเปนประการท่ีสอง และประโยชนของเอกชนท่ีเก่ียวของเปนประการท่ีสาม นอกจากนี้ยังใหคํานึงถึง
ขอมูลขาวสารท่ีหากเปดเผยแลวหนวยงานของรัฐตองรับผิดตามกฎหมายขณะท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไมตอง
รับผิดชอบหากกระทําโดยสุจริต 
 สวนในหมวดท่ี 3 มาตรา 21 – 25 ไดบัญญัติถึงการเปดเผยและการจัดระบบขอมูลขาวสารสวน
บุคคลท่ีอยูในครอบครองของหนวยงานของรัฐ 
 สวนในหมวดท่ี 4 มาตรา 26 ไดบัญญัติ ถึงการเปดเผยขอมูลขาวสารประเภทเอกสาร
ประวัติศาสตรเพ่ือใหประชาชนไดศึกษาคนควา 
 นอกจากนี้ยังไดมีบัญญัติถึงท่ีมา อํานาจ หนาท่ีของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเอาไว
ในหมวดท่ี 5 มาตรา 27 – 34 ตลอดจนบัญญัติถึงท่ีมา อํานาจ หนาท่ี ของคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปดเผยขอมูลขาวสารในเรื่องเก่ียวกับท่ีมาอํานาจหนาท่ีไวในหมวดท่ี 6 มาตรา 35 – 39 บัญญัติบท
กําหนดโทษไวในหมวดท่ี 7 มาตรา 40 – 41 และบัญญัติถึงบทเฉพาะการในมาตรา 42 – 43 
 จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติขอมูลของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดภารกิจตาง ๆ ใหหนวยงาน
ของรัฐ อันไดแก ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ สวนราชการ
สังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนท่ีไมเก่ียวของกับการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี องคกรควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐหนวยงานตาง ๆ และหนวยงานอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง 
ใหมีหนาท่ีหลายประการซ่ึงตองปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
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2. บทบัญญัติท่ีเปนกุญแจในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
 2.1 มาตรา 7 หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ ลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา 
     (1)  โครงการสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
     (2)  สรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
     (3)  สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 
     (4)  กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการ
ตีความ ท้ังนี้ เฉพาะท่ีจัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพ่ือใหมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชนท่ีเก่ียวของ 
     (5)  ขอมูลขาวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ขอมูลขาวสารใดท่ีไดมีการจัดพิมพเพ่ือใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามีการลงพิมพใน  
ราชกิจจานุเบกษาโดยอางอิงสิ่งพิมพนั้นก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแลวใหหนวยงาน
ของรัฐรวบรวม และจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพ่ือขายหรือจําหนายจายแจก ณ ท่ีทํา
การของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามท่ีเห็นสมควร   
 2.2 มาตรา 9 ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา  15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูล
ขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
คณะกรรมการกําหนด  
     (1)  ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน รวมท้ังความเห็นแยงและคําสั่งท่ี
เก่ียวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว  
     (2)  นโยบายหรือการตีความท่ีไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4)  
     (3)  แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปท่ีกําลังดําเนินการ  
     (4)  คูมือหรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนาท่ีของ
เอกชน  
     (5)  สิ่งพิมพท่ีไดมีการอางอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง  
     (6)  สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนใน
การจัดทําบริการสาธารณะ  
     (7)  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 
ท้ังนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทาง 
วิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารท่ีนํามาใชในการพิจารณาไวดวย  
     (8)  ขอมูลขาวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  
           ขอมูลขาวสารท่ีจัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่งถามีสวนท่ีตองหามมิใหเปดเผยตาม
มาตรา 14 หรือ มาตรา 15 อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอ่ืนใดท่ีไมเปนการเปดเผยขอมูล
ขาวสารสวนนั้น  
 บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเก่ียวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิ์เขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาท่ีมี
คํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได ในกรณีท่ีสมควรหนวยงานของรัฐ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้ ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมี
รายไดนอยประกอบ ท้ังนี้ เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน  
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 คนตางด าวจะมีสิทธิ ตามมาตรานี้ เ พียง ใดให เปนไปตามท่ี กําหนดโดยกฎกระทรวง   
 มาตรา 10 บทบัญญัติมาตรา 7 และมาตรา 9 ไมกระทบถึงขอมูลขาวสารของราชการท่ีมี
กฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีการเผยแพรหรือเปดเผย ดวยวิธีการอยางอ่ืน  
 2.3 มาตรา 11 นอกจากขอมูลขาวสารของราชการท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว หรือท่ีจัด
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดแลวหรือท่ีมีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา 26 แลว ถาบุคคลใดขอ
ขอมูลขาวสารอ่ืนใดของราชการ และคําขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารท่ีตองการในลักษณะท่ีอาจเขาใจได
ตามควร ใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแก ผูขอภายในเวลาอันสมควร เวนแตผู
นั้นขอจํานวนมากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
 ขอมูลขาวสารของราชการใดมีสภาพท่ีอาจบุบสลายงาย หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ
จัดหาใหหรือจะจัดทําสําเนาใหในสภาพอยางหนึ่งอยางใด เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกขอมูลขาวสารนั้น  
ก็ได ขอมูลขาวสารของราชการท่ีหนวยงานของรัฐจัดหาใหตามวรรคหนึ่ง ตองเปนขอมูลขาวสารท่ีมีอยูแลว
ในสภาพท่ีพรอมจะใหได มิใชเปนการตองไปจัดทํา วิเคราะห จําแนก รวบรวม หรือจัดใหมีข้ึนใหม เวนแต
เปนการแปรสภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารท่ีบันทึกไวในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบ
คอมพิวเตอร หรือระบบอ่ืนใด ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด แตถาหนวยงานของรัฐเห็นวากรณีท่ีขอนั้น
มิ ใช ก ารแสวงหาผลประโยชนทางการค าและ เป น เ รื่ อ ง ท่ี จํ า เป น เ พ่ือปกป องสิ ทธิ เ ส รี ภ าพ 
สําหรับผูนั้น หรือเปนเรื่องท่ีจะเปนประโยชนแกสาธารณะ หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูลขาวสารนั้นให
ได บทบัญญัติวรรคสามไมเปนการหามหนวยงานของรัฐท่ีจะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใดข้ึนใหม
ใหแกผูรองขอ หากเปนการสอดคลองดวยอํานาจหนาท่ีตามปกติของหนวยงานของรัฐนั้นอยูแลวใหนําความ
ในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใหบังคับแกการจัดหาขอมูลขาวสารใหตามมาตรานี้     
โดยอนุโลม  
 2.4  มาตรา 14 ในกรณีท่ีมีผูยื่นคําขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แมวาขอมูล
ขาวสารท่ีขอจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานสวนกลางหรือสวนสาขาของหนวยงานแหงนั้น หรือ
จะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนก็ตาม ใหหนวยงานของรัฐท่ีรับคําขอใหคําแนะนํา
เพ่ือไปยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา  
 ถาหนวยงานของรัฐผูรับคําขอเห็นวาขอมูลขาวสารท่ีมีคําขอเปนขอมูลขาวสารท่ีจัดทําโดย
หนวยงานของรัฐแหงอ่ืน และไดระบุหามการเปดเผยไวตามระเบียบท่ีกําหนดตามมาตรา 16 ใหสงคําขอ
นั้นใหหนวยงานของรัฐผูจัดทําขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพ่ือมีคําสั่งตอไป  
 
๓. คําอธิบายโดยยอในเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ 3 
วิธีการ ตามบทบัญญัติในมาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 11 
 3.1 การนําขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 ไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
     3.1.1 ความสําคัญและประโยชนของมาตรา 7 
  1. เปนการทบทวนโครงสราง อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ และการดําเนินงานท่ีเปน
ปจจุบัน รวมสถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร 
  2. เปนการทบทวนบทบัญญัติตาง ๆ ท่ีเปนกฎหมายหรือมีสภาพอยางกฎหมายท่ีมีผล
บังคับใชอยูของหนวยงานนั้นเพ่ือใหมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชนท่ีเก่ียวของ 
  3. เปนประกาศตอสาธารณะถึงอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานถือไดวาเปน
สัญญาประชาคมระหวางหนวยงานนั้นกับประชาชนและเปนโอกาสท่ีประชาชนจะไดรับรู 
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  4. เปนเครื่องมือตรวจสอบในการปฏิบัติงานของหนวยงานนั้น 
     3.1.2  มาตรา 7 วรรคแรกแหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกําหนดไวตามมาตรา 7      
ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา คือ  
  1. โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
      จะชวยใหประชาชนสามารถรับรูไดวาหนวยงานตาง ๆ ของรัฐแตละหนวยงานมีการจัด
โครงสรางการบริหารภายในหนวยงานนั้นอยางไร มีการจัดแบงเปนหนวยงานยอยอยางไร 
  2. สรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
      การกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองสรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญและวิธีดําเนินงานตาม
อํานาจหนาท่ีนั้น ๆ ทําใหประชาชนสามารถไดรูถึงบทบาทท่ีแทจริงของแตละหนวยงานมีหนาท่ีสําคัญ
อยางไร รวมท้ังไดรูถึงวิธีการหรือกระบวนการทํางานของหนวยงานนั้น ๆ อีกดวย ทําใหประชาชนสามารถ
ท่ีจะตรวจสอบหรือเขาไปมีสวนรวมกับหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของหรืออยูในความสนใจของตนเองได 
  3. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 
      เม่ือประชาชนไดทราบถึงหนวยงานท่ีควรติดตอแลว การท่ีกฎหมายไดกําหนดใหทุก
หนวยงานของรัฐจะตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือบอกถึงสถานท่ีเพ่ือติดตอขอรับขอมูลขาวสารหรือ
คําแนะนําจึงเปนการเพ่ิมความสะดวกกับประชาชนเพ่ือทราบวาจะไปติดตอท่ีใด จุดใด คําวาจุดใด ตามนัย
นี้เม่ือโยงไปถึงบทบัญญัติในมาตรา 9 ก็คือศูนยขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานของรัฐตองจัดใหนั้นเอง รวมท้ังยัง
เปนหลักประกันท่ีชัดแจงวาหนวยงานของรัฐตองจัดเจาหนาท่ีไวเปนการประจํา เพ่ือใหขอมูลขาวสารและ
คําแนะนําในการติดตอไวดวย 
   4. กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ขอบังคับ  คําสั่ง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน นโยบาย 
หรือการตีความ  ท้ังนี้ เฉพาะท่ีจัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพ่ือใหมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชน          
ท่ีเก่ียวของ 
       ขอมูลขาวสารตามท่ีกําหนดในขอนี้ กฎหมายมุงบังคับเฉพาะขอมูลขาวสารท่ีมีสภาพ
อยางกฎเทานั้น ท้ังนี้ เนื่องจากกฎเปนมาตราท่ีเอามาใชในการปกครองโดยเปนบทบัญญัติท่ีมีผลบังคับใช
เปนการท่ัวไปโดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ เปนหลักเกณฑท่ีกําหนดไว
ลวงหนาโดยจะมีผลกับขอเท็จจริงกรณีใดกรณีหนึ่ง ก็ตอเม่ือขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนนั้นตรงกับท่ีกําหนดในกฎ
ขอบังคับแลว จึงจะเกิดสภาพบังคับทางกฎหมายโดยมีผลกระทบตอสิทธิหนาท่ีท่ีเก่ียวของโดยทันที 
   โดยปกติในทางปกครอง กฎอาจจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ กฎท่ีมีผลตอเอกชน
ท่ัวไปและกฎท่ีมีเฉพาะตอเจาหนาท่ีในองคกร เชน ผูบังคับบัญชาวางระเบียบกําหนดข้ันตอนและวิธี
ปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ี กฎประเภทหลังนี้ไมมีผลตอเอกชนจึงไมอยูในบังคับท่ีจะตองพิมพใน         
ราชกิจจานุเบกษา 
   มาตรา  8 บัญญัติวา ขอมูลขาวสารท่ีมีสภาพอยางกฎตามขอนี้ ถายังไมมีการนําลงพิมพ
ในราชกิจจานุเบกษาจะนําไปใชบังคับในทางท่ีไมเปนคุณแกผูใดไมได เวนแตผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้น
ตามความเปนจริงมากอนแลวเปนเวลาพอสมควร นั้นคือไดรูมานานพอท่ีจะปฏิบัติตามกฎนั้น 
   5. ขอมูลขาวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
       นอกเหนือจากขอมูลขาวสารตามรายการตามขอ 1 – 4 แลว กฎหมายขอมูลขาวสาร
ของราชการยังใหอํานาจกับคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการในการกําหนดหรือประกาศเพ่ิมเติมวา 
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ขอมูลขาวสารใดท่ีหนวยงานของรัฐจะตองนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ท้ังนี้ เพ่ือใหเหมาะสมกับการ
พัฒนาของสังคมในอนาคต 
 3.2 การจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือใหประชาชนเขา
ตรวจดูไดท่ีศูนยขอมูลขาวสาร 
     3.2.1 ความสําคัญและประโยชนของมาตรา 9 
   1. เปนการวางระบบเอ้ืออํานวยใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารประเภทท่ี
ประชาชนควรรูไดโดยสะดวก 
   2. เปนการแสดงใหเห็นถึงการบริการบริหารงานราชการแผนดินของหนวยงานนั้นวา
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ขอบังคับ นโยบาย หรือไมเพียงใด 
   3. เปนประโยชนในการมีสวนรวม การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการคุมครองสิทธิ
ของประชาชน  
   4. การนําผลการพิจารณา/ตีความ และองคความรูมาใชเปนบรรทัดฐานในการดําเนิน
กิจกรรมไมวาในเรื่องสวนตัวและ/หรือสวนรวม 
  5. การใชขอมูลขาวสารเพ่ือปกปองประชาชนของตนเองประโยชนสาธารณะและการอ่ืนๆ
     
     3.2.2 มาตรา 9  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดให
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 9 ของกฎหมาย 
เพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
กําหนด (ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2541 เรื่องหลักเกณฑ
และวิธีการเก่ียวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู) ไดแก ตองจัดใหมี
สถานท่ีหรือศูนยขอมูลขาวสารและขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดโดยสะดวก ตองจัดทําดัชนี
หรือรายการขอมูลขาวสารท่ีมีรายละเอียดเพียงพอสําหรับประชาชน สามารถคนหาขอมูลขาวสารไดดวย
ตนเอง ฯลฯ  
  ในการจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจดูนี้ กฎหมายไดกําหนดใหประชาชนมี
สิทธิขอสําเนา (right to copy) หรือขอสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตองดวย 
  ขอมูลขาวสารของราชการท่ีหนวยงานของรัฐจะตองรวบรวมไวใหประชาชนเขาตรวจ ดูได 
(public inspection) อยางนอยท่ีสุดตามท่ีกฎหมายกําหนด  ไดแก  
  1. ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน รวมท้ังความเห็นแยงและคําสั่ง
ท่ีเก่ียวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
      การกําหนดใหนําขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรง
ตอเอกชนมารวมไวใหประชาชนตรวจดูไดนี้ เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจดูไดวา การพิจารณาเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดท่ีเก่ียวกับเอกชนของหนวยงานของรัฐท่ีผานมาไดมีการพิจารณาโดยหลักเกณฑหรือตามกฎหมาย
อยางไร จะทําใหสามารถไดรับรูขอมูลขาวสารเปนแนวทางไดวา จะตองเตรียมตัวอยางไรและหนวยงานของ
รัฐควรจะพิจารณาอยางไร 
  2. นโยบายหรือการตีความ 
      การท่ีหนวยงานของรัฐจะมีนโยบายเพ่ือดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดสมควรอยางยิ่งท่ี
จะตองใหประชาชนไดรับรู เพ่ือใหความรวมมือปฏิบัติหรือเพ่ือใหขอแนะนําตอแนวทางนโยบายดังกลาวอัน 
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เปนสิ่งท่ีสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวม ดังนั้น นโยบายท่ีกําหนดข้ึนหรือการตีความ การใชกฎหมาย  
ใด ๆ แมไมเขาขายท่ีมีสภาพเปน กฎ ท่ีตองนําไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาก็จะตองนํามารวมไวให
ประชาชนสามารถตรวจดูได 
  3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปท่ีกําลังดําเนินการ 
      ขอมูลขาวสารเก่ียวกับแผนงาน โครงการและงบประมาณรายจายประจําปอาจถือไดวา
เปนขอมูลขาวสารสําคัญไมเฉพาะเพ่ือใหผูรับเหมาหรือผูประกอบการไดรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
งบประมาณประจําปของหนวยงานของรัฐ ตลอดจนแผนงานและโครงการตาง ๆ อยางเทาเทียมกัน ทําให
กระบวนการจัดซ้ือจัดจางตาง ๆ มีการแขงขันอยางเปนธรรมและโปรงใสและทําใหรัฐไดประโยชนจากการ
แขงขันท่ีเปนธรรมและโปรงใส นอกจากนั้น การท่ีประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารตามขอนี้
ได ยังทําใหประชาชนมีขอมูลขาวสารเก่ียวกับการใชงบประมาณของหนวยงานของรัฐ ตลอดจน
รายละเอียดของแผนงาน โครงการซ่ึงสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐในทุก ๆ
ข้ันตอนในการใชจายงบประมาณหรือการจัดซ้ือจัดจางได 
   4. คูมือหรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนาท่ี
ของเอกชน 
      ขอมูลขาวสารเก่ียวกับคูมือหรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมี
ผลกระทบถึงสิทธิหนาท่ีของเอกชน จัดไดวาเปนขอมูลขาวสารท่ีประชาชนควรไดรับรูเชนกันเพ่ือท่ีจะไดรูวา
การใหบริการหรือการดําเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดกับประชาชนตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานของรัฐนั้น
ไดกําหนดข้ันตอน หลักเกณฑการพิจารณาและการปฏิบัติของเจาหนาท่ีไวอยางไร และในการขอรับบริการ
เรื่องตาง ๆ จากหนวยงานหรือเม่ือตองการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เจาหนาท่ีไดดําเนินการ
ตามข้ันตอนปฏิบัติหรือหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวมากนอยเพียงใด ท้ังนี้ คูมือหรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติท่ี
จะตองนํามารวมไวใหประชาชนตรวจดู กฎหมายกําหนดบังคับเฉพาะท่ีมีผลกระทบถึงสิทธิหนาท่ีของ
เอกชนเทานั้น สวนคูมือหรือคําสั่งใดหากเปดเผยออกไปจะกระทบถึงผลสําเร็จในการบังคับใชกฎหมาย 
หนวยงานของรัฐก็อาจไมเปดเผยได  
  5. สิ่งพิมพท่ีไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา  7 วรรคสอง 
   เนื่องจากกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการไดมีการกําหนดเปนขอยกเวนวาขอมูล
ขาวสารซ่ึงแมจะมีเนื้อหาตรงท่ีกฎหมายกําหนดใหตองนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตถาขอมูล
ขาวสารนั้นไดมีการจัดพิมพเพ่ือใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว  ก็ไมจําเปนตองนําขอมูลขาวสาร
นั้นท้ังหมดไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาอีก เพียงแตจะตองมีการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาวาไดมีการ
พิมพเผยแพรขอมูลขาวสารดังกลาวแลว  โดยใหมีการอางถึงสิ่งพิมพท่ีมีการพิมพเผยแพรแลวไวใน       
ราชกิจจานุเบกษาดวย ดังนั้น ขอมูลขาวสารลักษณะนี้ กฎหมายจึงกําหนดใหตองนําสิ่งพิมพท่ีไดมีการ
อางอิงถึงในราชกิจจานุเบกษาจะตองนํามารวมไวเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูได  เพ่ือปองกันปญหา
ในกรณีจัดหาซ้ือในภายหลังไมสะดวก 
  6. สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับ
เอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 
      ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับสัญญาในการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐ โดยปกติ
ท่ัวไปยอมไมเปนความลับ สามารถเปดเผยได แตท่ีผานมาหนวยงานของรัฐมักจะไมเปดเผยทําใหประชาชน
ขาดขอมูลในการศึกษาเพ่ือติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐ จนบางครั้งปรากฏวามีสัญญาในบาง 
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กรณีท่ีรัฐไดทําไปโดยเสียเปรียบเปนอยางมากใหกับคูสัญญาท่ีไมอาจสําเร็จตามความมุงหมายได ดังนั้น 
กฎหมายจึงเห็นความจําเปนท่ีจะตองกําหนดใหมีการนําสัญญาตาง ๆ ท่ีสําคัญ คือ สัญญาสัมปทาน สัญญา
ท่ีมีลักษณะเปนการผูกขาด ตัดตอน หรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะมารวมไวให
ประชาชนเขาตรวจดูได นั้นหมายความวา เม่ือใดก็ตามท่ีหนวยงานของรัฐมีสัญญาท้ัง 3 ประเภท หนวยงาน
ของรัฐจะตองนํามาไวยังศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน เพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูตลอดเวลา โดย
หนวยงานของรัฐจะไปอางเหตุผลใด ๆ ในการท่ีจะไมนํามารวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูไมได กฎหมาย
ขอมูลขาวสารของราชการอนุญาตเพียงใหหนวยงานของรัฐสามารถลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการ   
อ่ืนใด เพ่ือไมใหเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารบางสวนท่ีเห็นวาเปนขอมูล ขาวสารท่ีกฎหมายกําหนด 
ยกเวนมิใหตองเปดเผย ไดแก การเปดเผยอาจจะกระทบตอสถาบันพระมหากษัตริยหรือการเปดเผยอาจ
กระทําตอความม่ันคงของประเทศ ฯลฯ 
      การท่ีกฎหมายกําหนดไวในขอนี้ เฉพาะสัญญา 3 ประเภท เทานั้นท่ีตองนํามารวมไว
ใหประชาชนเขาตรวจดู มิไดความหมายวาสัญญาอ่ืน ๆ ของหนวยงานของรัฐนั้นมิตองเปดเผย แตโดย
หลักการแลวสัญญาโดยสวนใหญเกือบทุกเรื่องจะตองเปดเผยใหประชาชนไดรู เพียงแตวาหนวยงานของรัฐ
ยังไมถูกบังคับหรือถูกกําหนดไวตองนํามารวมไวท่ีศูนยขอมูลขาวสาร ซ่ึงตองพรอมใหตรวจดูไดทันทีและ
ตลอดเวลาเทานั้น 
  7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรี  ท้ังนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารท่ีนํามาใชใน
การพิจารณาไวดวย 
      เนื่องจากมติของคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการตามท่ีกําหนดในขอนี้เปนเรื่องท่ีมี
ความสําคัญ ประชาชนจึงควรไดรูเพ่ือจะไดทราบวาคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการดังกลาวไดมีการ
ดําเนินการหรือตัดสินใจในเรื่องใดไปแลวบาง เปนเรื่องท่ีเก่ียวพันกับสังคมหรือประเทศอยางไร หรือเปน
เรื่องท่ีเก่ียวของกับตนเองอยางไร รวมท้ังหากสนใจเรื่องใดเปนพิเศษสามารถไดใชสิทธิตามกฎหมายขอมูล
ขาวสารของราชการนี้ขอตรวจดูขอมูลขาวสารท่ีสนใจนั้นในรายละเอียดอีกได ท้ังนี้ จะเห็นไดวาการ
กําหนดใหมติคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการดังกลาวจะตองระบุรายชื่อรายงานหรือขอมูลขาวสารท่ี
นํามาใชนาการพิจารณาไวดวย ขอกําหนดนี้นับวาเปนประโยชนท้ังในสวนของผูท่ีมีหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัย
เม่ือมติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดท่ีจะสามารถตรวจสอบไดวาการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องตาง ๆ นั้น มีขอมูล 
ขอเท็จจริงท่ีเพียงพอหรือถูกตองมากเพียงใด  ในทางตรงกันขามประชาชนสามารถตรวจสอบมาตรฐานการ
พิจารณาไดวาการตัดสินใจอยูบนขอเท็จจริงเปนหลักการท่ีถูกตองหรือไมเพียงใด ซ่ึงหากไดมีการปฏิบัติใน
เรื่องนี้อยางจริงจังแลวก็จะมีสวนชวยพัฒนาวากระบวนการบริการและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ไดอีกชองทางหนึ่ง 
   8. ขอมูลขาวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
      เนื่องจากขอมูลขาวสารเปนสิ่งท่ีมีจํานวนมากและมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ขอมูลขาวสารท่ีประชาชนควรไดรูในชวงเวลาปจจุบันอาจจะแตกตางไปจากชวงเวลาในอนาคต 
รวมท้ังยังอาจมีความแตกตางกันในแตละภาคของประเทศอีกดวย 

     การท่ีกฎหมายไดใหอํานาจกับคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการท่ีจะสามารถ
กําหนดเพ่ิมเติมไดวาขอมูลขาวสารของราชการเรื่องใดท่ีหนวยงานของรัฐจะตองจัดมารวมไวใหประชาชน
เขาตรวจดูได อันเปนการกําหนดใหเปนขอมูลตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
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พ.ศ. 2540 จึงเปนการสอดคลองกับลักษณะท่ีไมหยุดนิ่งและมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปของขอมูล
ขาวสารทําใหสามารถสงเสริมใหศูนยขอมูลขาวสารของราชการสามารถตอบสนองตอการสงเสริมการรับรู
ขอมูลขาวสารของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของสังคม
และประชาชนอยางแทจริง 

     ท้ังนี้ จนถึงป 2548 คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดมีประกาศแลวรวม 2
เรื่อง คือประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2542 และวันท่ี 1 
ธันวาคม 2543 เรื่อง กําหนดประกาศใหประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหนวยงานของรัฐท่ี
หัวหนาสวนราชการลงนามแลวและเรื่องการกําหนดใหขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจสอบดูไดตาม
มาตรา ๙ (8) คือใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับการประกาศประกวดราคาและประการสอบราคาเปนขอมูล
ขาวสารท่ีตองนํามารวมไวยังศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูอยางนอย ๑ ป รวมท้ังผลการ
พิจารณาจัดซ้ือจัดจางซ่ึงจะตองทําเปนตารางสรุปผลไวเปนประจําทุกเดือนวาไดจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีใด      
มีผูเขารวมการจัดซ้ือจัดจางจํานวนก่ีรายเปนใครบาง ผูใดไดรับการคัดเลือกในวงเงินเทาใด และสรุปเหตุท่ี
คัดเลือกผูรับจางดังกลาวดวย เพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารได ซ่ึงจะเห็นวาประกาศ
คณะกรรมการนี้จะมีสวนชวยใหกระบวนการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางเปนไปอยางกวางขวางยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งจะชวยสงเสริมการมีสวนรวมของประชานในกระบวนการตรวจสอบการดําเนินงานของ
รัฐใหเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน 

3.3 การเปดเผยหรือการจัดหาขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนท่ีขอขอมูลขาวสารเปนการ
เฉพาะราย 
     3.3.1 มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  ไดกําหนดให
หนวยงานของรัฐมีหนาท่ีจัดหาขอมูลขาวสารใหกับประชาชนตามท่ีขอโดยกําหนดเปนหลักปฏิบัติวา ถามีผู
มาขอขอมูลขาวสารอ่ืนใดของราชการและคําขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารท่ีตองการในลักษณะท่ีอาจ
เขาใจไดตามสมควรใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอในเวลาอันสมควร 

 หนาท่ีในการเปดเผยหรือการจัดหาขอมูลขาวสารใหกับประชาชนเปนการเฉพาะรายนี้ 
แตกตางจาก 2 วิธีแรก ซ่ึงมีการกําหนดไวอยางชัดเจนวาขอมูลขาวสารประเภทใดท่ีตองท่ีตองนํามาเปดเผย
โดยนําไปประกาศราชกิจจานุเบกษา และขอมูลขาวสารประเภทใดท่ีจะตองการนํามาเปดเผยโดยการจัดให
ประชาชนเขาตรวจดูไดตลอดเวลา 

 สําหรับวิธีท่ี 3 หลักปฏิบัติท่ีสําคัญ คือการจัดขอมูลขาวสารใหตามท่ีมีผูมาขอยื่นคําขอกับ
หนวยงานของรัฐไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเรื่องใดก็ตามพระราชบัญญัติไดมีการกําหนดเปนหลักปฏิบัติไว
วาถามีผูมาขอขอมูลขาวสารอ่ืนใดของราชการและคําขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารท่ีตองการในลักษณะท่ี
อาจเขาใจไดตามสมควร  ใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอในเวลาอัน
สมควรซ่ึงจะเห็นวารูปแบบการจัดขอมูลขาวสารใหกับประชาชนตามวิธีนี้มีลักษณะเปนการจัดขอมูล
ขาวสารใหกับผูขอเปนรายกรณี ซ่ึงมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับความตองการของแตละคนจึงอาจถือไดวา
เปนการจัดขอมูลขาวสารใหกับประชาชรเปนการเฉพาะราย 

    3.3.2 อบเขตของการจัดหาขอมูลขาวสารใหเปนการเฉพาะราย 
 พระราชบัญญัติกําหนดใหหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีจัดหาขอมูลขาวสารใหตามคําขอ

เฉพาะรายของประชาชนในเวลาอันสมควร ขอมูลขาวสารท่ีขอนี้ไมมีขอจํากัดในเรื่องท่ีขอวาขอเรื่องอะไร 
ถาไมเขาขอยกเวนท่ีจะไมเปดเผยตามท่ีพระราชบัญญัติกําหนด ก็ถือเปนหนาท่ีของหนวยงานของรัฐจะตอง 
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จัดหาใหท้ังสิ้นการปฏิเสธไมใหขอมูลขาวสารตามขอนี้ พระราชบัญญัติกําหนดใหสามารถทําไดเฉพาะเม่ือ
ขอจํานวนมากหรือขอบอยครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควรเทานั้น 

    3.3.3 แนวทางการดําเนินการในกรณีเฉพาะบางเรื่อง 
  เนื่องจากการดําเนินการเพ่ือจัดหาขอมูลขาวสารใหกับประชาชนเปนการเฉพาะรายนี้อาจ

มีปญหาการดําเนินในบางกรณีได พระราชบัญญัติจึงกําหนดแนวทางเพ่ือดําเนินการในกรณีตาง ๆ ดังนี้ 
  1. กรณีขอมูลขาวสารของราชการท่ีผูมาขอมีสภาพท่ีอาจบุบสลายไดงาย ในกรณีนี้

หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาใหหรือจะจัดทําสําเนาใหในสภาพอยางหนึ่งอยางใด เพ่ือมิให

เสียหายแกขอมูลขาวสารนั้นก็ได 

  2. ขอมูลขาวสารของราชการท่ีหนวยงานของรัฐตองจัดหาใหกับประชาชนตามคําขอโดย

หลักการแลวตองเปนขอมูลขาวสารท่ีมีอยูแลวในสภาพพรอมท่ีจะให มิใชเปนการตองไปจัดทําวิเคราะห 

จําแนกรวบรวม หรือจัดใหมีข้ึนใหม ท้ังนี้ เพ่ือมิใหการจัดหาขอมูลขาวสารนี้เปนการเพ่ิมภาระแกหนวยงาน

ของรัฐเพ่ือประโยชนแกผูขอเฉพาะรายบางคนเทานั้น แตพระราชบัญญัติก็ยังเปดโอกาสวาถาหนวยงาน 

ของรัฐเห็นวากรณีท่ีขอนั้นมิใชการแสวงหาผลประโยชนทางการคาและเปนเรื่องจําเปนเพ่ือปกปองสิทธิ

เสรีภาพสําหรับผูนั้นหรือเปนเรื่องท่ีเปนประโยชนแกสาธารณะหนวยงานของรัฐจะจัดทําขอมูลขาวสารนั้น

ใหก็ได 

  3. ในกรณีท่ีมีผูขอขอมูลขาวสารใดแตในขณะนั้นไมมีขอมูลขาวสารตามท่ีขอถาหนวยงาน

ของรัฐเห็นวาขอมูลขาวสารดังกลาวสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีตามปกติของหนวยงานของรัฐแลวหนวยงาน

ของรัฐนั้น ๆ จะจัดใหขอมูลขาวสารของราชการตามท่ีมีผูขอข้ึนก็ใหมก็ได 

 3.3.4  แนวทางการดําเนินงานในกรณีท่ีขอมูลขาวสารบางสวนเปนขอมูลขาวสารท่ีไมสามารถ

เปดเผย 

  ขอมูลขาวสารของราชการท่ีมีผูยื่นคําขอใหเปดเผยเปนการเฉพาะรายนี้ในกรณีท่ีอาจมี
ขอมูลขาวสารบางสวนท่ีอยูในหลักเกณฑกําหนดยกเวนใหไมเปดเผยพระราชบัญญัติไดกําหนดเปนหลัก
ปฏิบัติใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐดําเนินการลบหรือตัดทอน หรือดําเนินการโดยประการใด
ประการหนึ่ง ท่ีไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารในสวนท่ีไมสามารถเปดเผยดังกลาว กอนท่ีจะเปดเผยหรือ
จัดหาขอมูลขาวสารใหแกผูยื่นคําขอขอมูลขาวสารตอไป 
     3.3.5 สวนแนวทางการดําเนินการกรณีเปนขอมูลขาวสารท่ีหามเปดเผยตามมาตรา 14 ขอมูล
ขาวสารท่ีอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยตามมาตรา 15 และขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา 23 นั้นเม่ือมี  
คําขอขอมูลขาวสารตามขางตนเจาหนาท่ีของรัฐผูรับคําขอขอมูลขาวสารจะตองปฏิบัติใหเปนตามกฎหมาย
กําหนด 
 
4 .ความสัมพันธเช่ือมโยงของขอกฎหมายระหวางมาตรา 7 และมาตรา 9 
 4.1 ขอมูลขาวสารของราชการใด ๆ ท่ีมีความสําคัญเปนอยางมากสําหรับประชาชนมาตรา 7  
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดใหเปนขอมูลขาวสารประเภทท่ีตองนํา
ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ขอมูลขาวสารประเภทนี้มีสาระสําคัญเก่ียวของกับโครงสรางอํานาจหนาท่ีวิธี
ปฏิบัติของหนวยงาน ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ หรือเปนขอมูลขาวสารท่ีมีผลกระทบตอสิทธิและหนาท่ี  
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ของประชาชน หนวยงานของรัฐมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะตองนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาโดยมี
จุดหมายประการแรกคือ ตองการใหมีการแพรหลายของขอมูลขาวสารไปอยางรวดเร็วกวางขวาง          
ท่ัวประเทศในลักษณะของการโฆษณาเผยแพรโดยทางราชการท่ีเปนระบบและเชื่อถือไดใหประชาชนท่ัวไป
ไดรูขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 อีกประกาศหนึ่งก็มุงหมายท่ีจะใหขอมูลขาวสารประเภทนี้มีการจัดเก็บไว
อยางเปนทางการเปนหลักฐานท่ีเชื่อถือไดท้ังในแงของความถูกตองและควรใหประชาชนไดตรวจสอบ
โดยงายและนําไปใชอางอิงเพ่ือประโยชนตาง ๆ ในทางกฎหมาย 
 4.2 ขอมูลขาวสารของราชการใด ๆ ท่ีมีความสําคัญรองลงมาโดยมีความสําคัญยังไมถึงขนาดท่ี
จะตองนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 เพราะการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตองมีคาใชจาย
สูงแตเปนขอมูลขาวสารท่ีมีสาระสําคัญท่ีประชาชนควรท่ีไดรูและสามารถนําขอมูลใชประโยชนเพ่ือการมี
สวนรวมทางการบริหารการปกครองภาครัฐเปนขอมูลเบื้องตนเพ่ือการตรวจสอบของภาคประชาชน   
มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงกําหนดใหเปนขอมูลขาวสาร
ประเภทท่ีหนวยงานของรัฐตองจัดเตรียมไวใหประชาชนเขามาตรวจดูไดดวยตนเองโดยสะดวก  โดยมี
จุดมุงหมายประการแรก คือ ตองการใหหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบตองจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีสําคัญ
อ่ืนประชาชนควรไดรูใหเปนหมวดหมูเพ่ือเปดเผยใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไป และสงเสริมให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐอยางแทจริง การเปดเผย โดยวิธีตั้งแสดงในศูนย
ขอมูลขาวสารถือไดวาเปนกลไกพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหม่ันคงและจะยังสงผล
ใหประชาชนมีโอกาสใชสิทธิและหนาท่ีของตนไดอยางเต็มท่ีโดยสมบูรณตลอดเวลา ประการท่ีสอง มุงหมาย
ท่ีจะใหสิทธิในการเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการเปนการใชสิทธิของประชาชนโดยอิสระ เปนการท่ี
กฎหมายมุงท่ีจะวางกลไกระบบเอ้ืออํานวยความสะดวกใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารตามมาตรา 9  
เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทางการเมืองการปกครองภาครัฐและสรางเสริมระบบ
ตรวจสอบภาครัฐใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
 4.3 ความสัมพันธเชื่อมโยงของขอกฎหมายระหวางมาตรา ๗ และมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  
     4.3.1 มาตรา 7 กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองกําหนดสถานท่ีติดตอขอรับขอมูลขาวสารหรือ
คําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐและใหสงรายละเอียดเก่ียวกับสถานท่ีลงประกาศใน           
ราชกิจจานุเบกษา สวนมาตรา  9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดให
หนวยงานตองรวบรวมขอมูลขาวสารมาจัดใหประชาชนเขาตรวจดูได ดังนั้นสถานท่ีท่ีจะนําขอมูลสารตาม
มาตรา 9 มาตั้งแสดงนั้นจึงเปนสถานท่ีตามมาตรา 7  ท่ีหนวยงานลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 

   4.3.2  โดยวัตถุประสงคและจุดมุงหมายท่ีกําหนดใหขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 ตองมีการ
เผยแพรออกไปกวางขวางท่ัวถึงประเทศ เพ่ือใหประชาชนตรวจคนไดโดยงายเพ่ือการอางอิงและใช
ประโยชนจากขอมูลขาวสารได หนวยงานท่ีจัดทําขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 นอกจากจะนําลงพิมพใน 
ราชกิจจานุเบกษาแลวตองนําราชกิจจานุเบกษามาตั้งแสดงในศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนใชสิทธิ
ตรวจดูไดดวย หากไมนํามาตั้งแสดงประชาชนก็จะประสบปญหาอุปสรรคในการคนหาขอมูลใน           
ราชกิจจานุเบกษาท่ีกระจัดกระจายตามท่ีตาง ๆ ไดโดยงายการคนหาขอมูลประเภทนี้กับจะเปนการผลัก
ภาระใหกับประชาชนในการเขาถึงและตรวจคน  การนําขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 มาตั้งแสดงตามนัย
มาตรา ๙ และใชประโยชนไดอันจะเปนการขัดกับเจตนารมณของกฎหมายขอมูลขาวสารท่ีตองการให 
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ประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ เพ่ือยังผลให
ประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ี คุมครองประโยชนของตนแลประโยชนสาธารณะได 

 
 

บทท่ี 3 
ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 

ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 

1.  ศูนยขอมูลขาวสารของราชการคืออะไร 
 ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราการ พ.ศ.2540 บัญญัติใหหนวยงานของ
รัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได
ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการ
จัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ณ ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐ โดยเรียก
สถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา ศูนยขอมูลขาวสาร 
 ศูนยขอมูลขาวสารเปนสถานท่ีท่ีหนวยงานของรัฐจัดรวบรวมขอมูลขาวสารไวใหประชาชนสามารถ
คนหาขอมูลขาวสารของราชการไดเอง ในเบื้องตนคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการพิจารณาเห็นวา
เพ่ือไมใหเปนภาระกับหนวยงานของรัฐท้ังในดานบุคลากร สถานท่ีและงบประมาณ จึงกําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐท่ีตองจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเฉพาะหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลเทานั้น ซ่ึงหมายถึงหนวยงาน
ของรัฐท่ีเปนราชการสวนกลาง คือ กรม หนวยงานเทียบเทา ราชการสวนภูมิภาค คือ จังหวัด และราชการ
สวนทองถ่ิน คือ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร       
และเมืองพัทยา จึงมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะตองจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารตามประกาศคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ 
 สําหรับหนวยงานของราชการสวนกลางท่ีไปตั้งอยูในจังหวัดตาง ๆ และไมข้ึนกับราชการ        
สวนภูมิภาค เชน สํานักงานของสวนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง สํานักงานเขตหรือสํานักงานภาคของ
หนวยงานตาง ๆ เปนตน ตองจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานข้ึน โดยตองมีขอมูลขาวสารตามมาตรา 
7 และมาตรา 9 เทาท่ีหนวยงานนั้นมีอยูแสดงไวดวย 
 
2. หนาท่ีของศูนยขอมูลขาวสาร 
 ศูนยขอมูลขาวสารมีหนาท่ีใหบริการขอมูลขาวสารของราชการแกประชาชนท่ีเขามาตรวจดูศึกษา
คนควา ขอสําเนา ตลอดจนเผยแพร จําหนายจายแจกขอมูลขาวสารของราชการตามท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการโดยมีหนาท่ีโดยสรุป ดังนี้ 
 2.1 จัดระบบขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 มาตรา 9 และมาตราอ่ืน ๆ ท่ีหนวยงานในสังกัดนั้น   
สงมาใหและจัดทําบัตรดัชนีหรือบัญชี เพ่ือใชประชาชนสามารถคนหาขอมูลขาวสารไดเอง 
 2.2 จัดทําสมุดทะเบียนสําหรับผูมาขอตรวจดุขอมูลขาวสาร 
 2.3 การทําสําเนาหรือสําเนาท่ีมีคํารับรองความถูกตองสําหรับขอมูลขาวสารท่ีจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูใหแกผูขอ 
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 2.4 กรณีการขอขอมูลขาวสารตามมาตราอ่ืน ๆ ซ่ึงไมมีในศูนยขอมูลขาวสาราใหสงคําขอไปยัง
หนวยงานเจาของเรื่องพิจารณา 
 2.5 กรณีเปนขอมูลขาวสารของหนวยงานอ่ืนใหแนะนําใหไปขอ ณ หนวยงานนั้น (มาตรา 12 
วรรคแรก)  
 2.6 การประสานงาน การแจงนัดหมาย การมอบสําเนาขอมูลขาวสารตามขอ 2.4 ใหแกผูขอ 
 2.7 การประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 
3. หลักการและแนวคิดในการจัดศูนยขอมูลขาวสาร 
 จากเหตุผลของการประกาศใชพระราชบัญญัติ คือ การใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการ
ไดรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ หลักการและแนวคิดประการหนึ่งก็คือ ตองให
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลขาวสารตาม
มาตรา 9 ท่ีกฎหมายบังคับใหหนวยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดเพราะเปนเรื่องท่ี
ประชาชนควรรู ดังนั้น การจัดศูนยขอมูลขาวสารนั้น การจัดสถานท่ี การจัดเก็บขอมูลขาวสาร วิธีการคนหา
ท้ังจากบัตรดัชนีรายการ/ระบบคอมพิวเตอร รวมท้ัง การคนหาหยิบเอกสารตรวจดูและศึกษา ตองคํานึงถึง
ความสะดวกของประชาชนเปนสําคัญ สามารถคนหาศึกษาไดโดยสะดวก มิใชตองคอยสอบถามหรือขอให
เจาหนาท่ีชวยเหลือมากเกินสมควร อันจะทําใหการตรวจดูหยุดชะงักและขาดความเปนสวนตัว 
 
4. หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสาร 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสาร 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได
กําหนดเก่ียวกับการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารไว 4 ประการ คือ เรื่องสถานท่ี เรื่องการจัดทําบัตรดัชนี    
เรื่องขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 และเรื่องระเบียบเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยหรือความปลอดภัย
ประกอบกับผลจากการศึกษาและตรวจเยี่ยมศูนยขอมูลขาวสารทําใหไดขอเท็จจริงหลายประการวา
หลักเกณฑและวิธีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารใหสอดคลองกับสภาพของการปฏิบัติจริง ๆ เปนไปตาม
หลักการและแนวคิดในการจัดศูนยขอมูลขาวสารนั้น หนวยงานของรัฐควรดําเนินการตามข้ันตอน 
ดังตอไปนี้ 
 
 4.1 ข้ันตอนการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและการใหบริการ 7 ข้ันตอน 
  4.1.1 การมอบหมายหนวยงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
  4.1.2 สถานท่ีตั้งของศูนยขอมูลขาวสาร 
  4.1.3 วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ 
  4.1.4 การคัดเลือกเจาหนาท่ีประจําศูนย 
  4.1.5 ระเบียบและหลักเกณฑการใหบริการ 
  4.1.6 ขอมูลขาวสารและการจัดระบบขอมูลขาวสาร 
  4.1.7 ข้ันตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร 
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 4.2 การมอบหมายหนวยงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
       หนวยงานของรัฐแตละแหงควรมอบหมายหนวยงานยอยเพียงหนวยเดียวข้ึนมารับผิดชอบ
การดําเนินงานของศูนยขอมูลขาวสาร ไมควรแบงกระจายออกไปตามหนวยงานตาง ๆ และควรมีเจาหนาท่ี
ในหนวยงานนั้นรับผิดชอบโดยตรง 
 4.3 สถานท่ีตั้งของศูนยขอมูลขาวสาร 
       4.3.1 จัดตั้งภายในสํานักงานท่ีไดลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (3) ยกเวนกรณี
จําเปนจริง ๆ ซ่ึงไปจัดตั้งท่ีอ่ืนได โดยจัดใหหองหนึ่งหองใดเปนสัดสวนหรือหองสมุดของหนวยงานใหเปน
ศูนยขอมูลขาวสาร ถามีพ้ืนท่ีนอยจัดเปนหองไมได ใหจัดเปนมุมหนึ่งของหองในสํานักงานนั้น แตตองมี
ลักษณะเปนสัดสวนพอสมควร 
  ถาไมสามารถเก็บขอมูลขาวสารไวไดท้ังหมดในท่ีเดียวกันก็สามารถแยกเก็บไวตางหากได 
แตจะตองมีปายแสดงวาขอมูลขาวสารท่ีแยกเก็บนั้นเก็บอยูท่ีใดแลว ตองมีบัญชีขอมูลขาวสารท่ีเก็บแยก
แสดงไวดวย 
       4.3.2 ควรเปนบริเวณท่ีประชาชนสามารถใชบริการไดโดยงายและสะดวก โดยหลักควรอยู
ชั้นลางของสํานักงาน 
       4.3.3 จัดทําปายชื่อ “ศูนยขอมูลขาวสารของ.....................(ชื่อหนวยงาน)” ติดไวใหเห็น
ชัดเจน หรือทําแผนผังแสดงท่ีตั้งศูนยไวหนาสํานักงานดวยก็จะเปนประโยชนแกประชาชนอยางยิ่ง 
(ตัวอยางปายชื่อดูใน ผนวก ข) 
 4.4 วัสดุอุปกรณและครุภัณฑ 
        หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีครุภัณฑและวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนไว
ท่ีศูนยขอมูลขาวสาร ดังนี้ 
  4.4.1 โตะ/เกาอ้ี สําหรับเจาหนาท่ีประจําศูนย 
  4.4.2 โตะ/เกาอ้ี สําหรับประชาชนในการคนหา คนควาและศึกษา 
  4.4.3 ตูเอกสารควรเปนตูกระจกหรือชั้นวางแฟมเอกสารไมควรอยางยิ่งท่ีจะเก็บขอมูล
ขาวสารไวในตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก หรือตูเหล็กสองบานปดทึบ หรือการล็อคกุญแจ ซ่ึงขัดกับเจตนาของการจัดไว
ใหประชาชนตรวจดูไดโดยงาย หยิบไดงายและไมควรกลัวหายเกินจําเปนเพราะขอมูลขาวสารท่ีจัดมาไวนี้
เปนสําเนาขอมูลขาวสาร สวนตนฉบับยังคงเก็บอยูกับหนวยงานเจาของเรื่อง หากสําเนาท่ีนํามาตั้งไวหายไป
ก็สามารถนําสําเนาใหมมาทดแทนได 
  4.4.4 โทรศัพท (สําหรับหนวยงานขนาดกลาง/ใหญ) 
  4.4.5 กระดาษ/เครื่องเขียนเทาท่ีจําเปน 
  4.4.6 สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน เชน พัดลม ตูน้ําเย็น เปนตน หากจัดใหไดก็จะเปนการ
เอ้ืออาทรแกประชาชนอยางยิ่ง 
  4.4.7 แบบฟอรมตาง ๆ  
 4.5 การคัดเลือกเจาหนาท่ีประจําศูนย 
       ผูบริหารของหนวยงานตองแตงตั้งบุคลากรทําหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสารอยางนอยควรมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
  4.5.1 ผูผานการอบรมหรือมีความรูกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ 
  4.5.2 มีมนุษยสัมพันธดี 
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  4.5.3 สามารถประสานงานกับทุกหนวยงานไดอยางเปนอยางดี 
  4.5.4 มีความสามารถในการจัดระบบแฟมขอมูล ระบบการสืบคนขอมูลหรือดัชนี 
  4.5.5 ปฏิบัติหนาท่ีประจําศูนยอยางตอเนื่อง 
 4.6 ระเบียบและหลักเกณฑการใหบริการ 
  4.6.1 หนวยงานของรัฐนั้นจะตองออก ระเบียบวาดวยขอมูลขาวสารของราชการของ
หนวยงานลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา รวมท้ังอาจออกระเบียบวาดวยการรักษาความเปนระเบียบ
เรียบรอยและความปลอดภัยในการใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารดวยก็ได (ดูตัวอยางรางระเบียบใน
ผนวก ค) 
  4.6.2 หากหนวยงานไมประสงคจะเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาท่ีมี   
คํารับรองถูกตองขอขอมูลขาวสารของราชการตามประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสารฉบับลงวันท่ี 7  
พฤษภาคม 2542 หนวยงานของรัฐนั้นอาจออกระเบียบการเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนา
ท่ีมีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการเอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการก็ได 
  4.6.3 กําหนดข้ันตอนการขอขอมูลขาวสารโดยเขียนเปนปายประกาศไวท่ีศูนยขอมูล
ขาวสาร (ดูตัวอยางปายประกาศในผนวก ข) โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองมีกําหนดระยะเวลาในการใหขอมูล
ขาวสารตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันท่ี 28  ธันวาคม  2547 (มติคณะรัฐมนตรีดูในผนวก ก) 
  4.6.4 กําหนดแบบฟอรมคํารองตาง ๆ เชน แบบคําขอขอมูลขาวสาร แบบคํารองเรียน
แบบคําอุทธรณท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย (ดูตัวอยางในผนวก ข) 
  4.6.5 จัดทําสมุดทะเบียนผูเขามาขอตรวจดูขอมูลขาวสารโดยมีรายการเทาท่ีจําเปนเพ่ือ
เก็บไวเปนหลักฐานของทางราชการและการจัดทําสถิติ (ดูตัวอยางในผนวก ข) 
 
 4.7 ขอมูลขาวสารและการจัดระบบขอมูลขาวสาร 
  4.7.1 ท่ีมาของขอมูลขาวสารในหนวยงานของรัฐ 
   1) กฎหมายซ่ึงตราโดยฝายนิติบัญญัติ 
   2) กฎซ่ึงตราหรือกําหนดโดยฝายบริหาร เชน คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือ
หัวหนาสวนราชการ ซ่ึงมีผลบังคับใชตอหนวยงานนั้นไมวาทางตรงหรือทางออม 
   3) หนวยงานของรัฐนั้นเปนผูตราหรือกําหนดใหมีขอมูลขาวสารนั้น 
   4) การไดรับมาโดยระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือการปฏิบัติราชการ 
   5) โดยวิธีอ่ืน ๆ เชน การจัดซ้ือ การรับมอบ บริจาค เปนตน 
  4.7.2 หลักเกณฑท่ัวไปในการพิจารณาคัดเลือกขอมูลขาวสารภาคบังคับไวใหประชาชน
เขาตรวจดู 
   1) หนวยงานของรัฐนั้นเปนผูตราหรือกําหนดใหมีขอมูลขาวสารนั้น หรือหาก
หนวยงานของรัฐอ่ืนเปนผูตรา แตมีผลไมวาทางตรงหรือทางออมใหหนวยงานของรัฐนั้นตองปฏิบัติ (ซ่ึงมีผล
เทากับหนวยงานของรัฐนั้นเปนผูตราหรือกําหนดใหมีขอมูลขาวสารนั้นเอง) 
   2) มีสภาพอยางกฎท่ีมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชนท่ีเก่ียวของหรือมีผลกระทบ
โดยตรงตอเอกชน หรือกระทบถึงสิทธิหนาท่ีประชาชนภายใตขอบอํานาจของหนวยงานนั้น ผลจากขอ 
4.7.2 จึงเปนเรื่องท่ีประชาชนตองรูหรือควรรู 
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  4.7.3 การจําแนกระหวางขอมูลขาวสารภาคบังคับภาคสงเสริมสิทธิไดรูของประชาชน 
   1) ขอมูลขาวสารภาคบังคับท่ีหนวยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู
ท่ีศูนยขอมูลขาวสาร คือ 
    - ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 
    - ขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 
   2) นอกจากนั้นยั งมีขอมูลขาวสารภาคสง เสริมสิทธิ ไดรู ของประชาชน           
แมกฎหมายมิไดบังคับใหหนวยงานของรัฐนั้นตองจัดเอาไวใหประชาชนเขาตรวจดูก็ตาม หากหนวยงานของ
รัฐเห็นวาขอมูลขาวสารใดท่ีประชาชนควรรู แลวจัดเอาไวใหประชาชนเขาตรวจดูศึกษาคนควาได นอกจาก
จะเปนประโยชนตอประชาชน ตอหนวยงานของรัฐนั้นเองแลว ยังเปนการสงเสริมใหเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปนจริงมากข้ึน โดยประชาชนจะไดรับขอมูล
ขาวสารเพ่ิมเติมข้ึนและเขาใจการปฏิบัติงานของหนวยงาน เปนการสรางการมีสวนรวมตรวจสอบ         
การบริหารท่ีโปรงใส รวมท้ัง เปนโอกาสท่ีประชาชนจะไดทําขอมูลขาวสารนั้นไปใชประโยชนในเรื่องท่ี
เก่ียวของดวย 
  สําหรับการจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจดูท้ังภาคบังคับและภาคสงเสริมสิทธิ
ไดรูของประชาชนแลว มีตัวอยางใหศึกษาจากเอกสารแผนพับของเทศบาลเมืองพิษณุโลก และองคการ
บริหารสวนตําบลบานดาน อําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย ซ่ึงไดรับการคัดเลือกจากสํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการในฐานะหนวยงานตัวอยาง ใหมาแสดงนิทรรศการในการสัมมนา
ผูบริหารระดับสูง ซ่ึงรับผิดชอบดานขอมูลขาวสารของรัฐ เม่ือวันศุกร ท่ี 23 ธันวาคม 2548 ณ 
ESCAPHALL อาคารสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร 
 ตัวอยาง 1 เทศบาลเมืองพิษณุโลก จากแผนพับแจงวา มีบริการขอมูลขาวสาร 7 รายการ 
ดังนี้ 
 

ลําดับ ขอมูลขาวสาร 
ขอมูลขาวสารภาคใด 

ภาคบังคับ ภาคสงเสริมสิทธิไดรู 
1 แผนงาน โครงการป 2545 ถึงปปจจุบัน 9 (3) - 
2 เทศบัญญัติงบประมาณป 2545 ถึงปปจจุบัน 7 (4) / 9 (3) - 
3 ประกาศประกวดราคา/สอบราคา 9 (8) - 1 - 
4 ผลการจัดซ้ือจัดจาง 9 (8) - 2 - 
5 สัญญาสัมปทาน/สัญญาเชาอาคารของเทศบาล 9 (6) - 
6 เทศบัญญัติของเทศบาลนครพิษณุโลก 7 (4) - 
7 ขอมูลเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตของครัวเรือนใน

เขตเทศบาลนครพิษณุโลก 
-  

 
 จากรายงานท่ีปรากฏจะพบวา มีขอมูลขาวสารภาคบังคับตามมาตรา 7 และมาตรา 9             
อยู 6 รายการและมีภาคสงเสริมสิทธิไดรูของประชาชน 1 รายการ สวนขอมูลขาวสารจริง ๆ ท่ีนํามาแสดง
นั้นมีขอมูลขาวสารภาคสงเสริมสิทธิไดรูเปนจํานวนมาก 
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 ตัวอยางท่ี 2 องคการบริหารสวนตําบลบานดานจากแผนพับมีขอมูลขาวสารท่ีสามารถเขาถึงทันที
ได 15 รายการ ดังนี้ 
 

ลําดับ ขอมูลขาวสาร 
ขอมูลขาวสารภาคใด 

ภาคบังคับ ภาคสงเสริมสิทธิไดรู 
1 รายงานประจําป 9 (3)  
2 สถิติ (ท่ีเก่ียวของกับขอบอํานาจของหนวยงาน) 9 (3)  
3 วารสาร -  
4 บรรณานุกรม นามานุกรม -  
5 กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ 7 (1 – 4)  
6 คูมือ ตํารา คําแนะนํา 9 (4)  
7 รายงานการประชุม อบรม สัมมนา รางานการสํารวจวิจัย -  
8 สงพิมพเบ็ดเตล็ดตาง ๆ เชน หนังสืออนุสรณ หนังสือท่ีระลึก -  
9 พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส -  

10 ปาฐกถา คําบรรยาย หนังสือพิมพ แถลงขาว -  
11 โครงการ แผนงาน 9 (3)  
12 ชีวประวัติและผลงาน -  
13 รายงานการดูงาน -  
14 แผนท่ี -  
15 งบประมาณ ประมวลรายได 9 (3)  

 
 ขอสังเกตขอแรกก็คือ องคการบริหารสวนตําบลบานดาน จัดหมวดขอมูลขาวสารตามแบบ
กระทรวงมหาดไทย จากหมวดขอมูลขาวสารนี้จะพบวา มีขอมูลขาวสารภาคบังคับตามมาตรา 7 และ
มาตรา 9 จํานวน 6 รายการ สวนท่ีเหลือเปนขอมูลขาวสารภาคสงเสริมสิทธิไดรูของประชาชนจํานวนมาก
ซ่ึงสอดคลองกับสภาพของขอมูลขาวสารท่ีนําแสดง ณ วันนั้น ขอสังเกตประการท่ีสองเปนเรื่องท่ีเขาใจไดวา
องคการบริหารสวนตําบลบานดานเปนองคกรขนาดเล็กอาจไมมีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ทุกอนุมาตราก็
ได 
 อยางไรก็ตาม “ศูนยขอมูลขาวสารของราชการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ไมใชหองสมุด จึงไมควรนําขอมูลขาวสารภาคสงเสริมสิทธิไดรูมา แสดงไวมากเกินไป” 
  4.7.4 การจัดแฟมขอมูลขาวสาร 
           การจัดระบบขอมูลขาวสารนั้นมีขอเท็จจริงประการหนึ่งวา แตละหนวยงานของรัฐ 
มีวิธีการจัดระบบขอมูลขาวสารและการจัดเก็บไมเหมือนกัน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับลักษณะงานของแตละ
หนวยงานและขนาดของหนวยงานดวย อยางไรก็ตาม ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9        
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีบทบัญญัติท่ีกําหนดเรียงตามอนุมาตรา ดังนั้น
การจัดระบบขอมูลขาวสารจึงควรเรียงตามอนุมาตราดังกลาว เพ่ือสะดวกในการใสขอมูลขาวสารเพ่ิมเติม
และการคนหา 
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  ตัวอยางการจัดแฟมขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 (1) – (5) และมาตรา 9 (1) – (8) เรียง
ตามอนุมาตราดูในผนวก ข 
  4.7.5 การจัดทําบัญชีและบัตรดัชนีรายการ 
            1) เพ่ือเปนการควบคุมขอมูลขาวสารท่ีจัดมาไวในศูนยขอมูลขาวสาร เจาหนาท่ี
ประจําศูนยจะตองทําบัญชีขอมูลขาวสารเรียงตามอนุมาตรา บัญชีคุมขอมูลขาวสารนี้ใหเจาหนาท่ีประจํา
ศูนยเก็บรักษาไวเพ่ือเปนหลักฐานอางอิงดูตัวอยางบัญชีอนุขอมูลขาวสารในผนวก ข 
             2) การจัดทําบัตรดัชนีรายการควรจัดทําแบบบัตรดัชนีรายการหองสมุดซ่ึงเปน
สากลและตรวจคนไดงายหรือแบบเฉพาะท่ีหนวยงานถือปฏิบัติอยู การจัดทําบัตรดัชนี ดูตัวอยางในผนวก ค 
   หากจัดทําระบบคนหาดวยคอมพิวเตอรจะตองแนใจวามีเจาหนาท่ีประจําศูนย
คอยแนะนําชวยเหลือผูเขาขอตรวจดูขอมูลขาวสารดวย เพราะผูเขามาตรวจดูอาจใชคอมพิวเตอรไมเปน   
 4.8 ข้ันตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร 
  4.8.1 เม่ือมีประชาชนเขามาตรวจดูขอมูลขาวสารเจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสาร
จะตองแนะนําใหผูเขามาขอตรวจดูขอมูลขาวสารแสดงตนดวยการลงชื่อในสมุดทะเบียน เพ่ือเปนหลักฐาน
ของทางราชการและเพ่ือการเก็บสถิติ นอกจากนั้น การลงทะเบียนนี้ก็จะเปนการตรวจสอบเบื้องตนวาเปน
คนไทยหรือไม หากสงสัยวาเปนคนตางดาวก็ขอใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชนได (สิทธิของคนตางดาวดู
ขอ 5.3) 
  4.8.2 แนะนําใหประชาชนตรวจสอบขอมูลเบื้องตนจากบัตรดัชนีรายงการหรือจากระบบ
คอมพิวเตอรเพ่ือคนหาขอมูลขาวสารท่ีตองการ รวมท้ัง ชวยเหลือในการแนะนําและคนหาขอมูลขาวสารให 
  4.8.3 กรณีท่ีมีการจัดแยกขอมูลขาวสารบางสวนไปจัดไวตางหากหรือใหบริการ          
ณ สถานท่ีแหงอ่ืน ตามขอ 4.3.1 จากคําอธิบายประกอบหลักเกณฑและวิธีการกําหนดวาตองมีเจาหนาท่ี
ของรัฐอํานวยความสะดวกในการนําขอมูลขาวสารท่ีแยกเก็บไวท่ีอ่ืนมาใหประชาชนตรวจดู 
  อยางไรก็ตามในการจัดแยกขอมูลขาวสารไปเก็บไวตางหาก ศูนยขอมูลขาวสารจะตอง
จัดทําบัญชีและบัตรดัชนีอยูแลว เจาหนาท่ีประจําศูนยควรแนะนําใหผูมาขอขอมูลขาวสารตรวจดูหากบัตร
ดัชนีและบัญชีเสียกอน หากพบขอมูลขาวสารท่ีตองการผูมาขอขอมูลขาวสารจะไปตรวจคนดวยตนเอง ณ 
สถานท่ีท่ีนั้นหรือจะใหเจาหนาท่ีศูนยขอมูลขาวสารไปนําขอมูลขาวสารนั้นมาใหตรวจดูก็ได 
  4.8.4 หลังจากคนบัตรดัชนีและตรวจดูจากบัญชีแลวไมพบขอมูลขาวสารท่ีตองการและ
เจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสารไดตรวจสอบแลววาไมมีขอมูลขาวสารนั้นในหนวยงานของตน แตมีอยู
ในหนวยงานสวนกลางหรือสวนสาขาของหนวยงานแหงนั้น หรือหนวยงานของรัฐแหงอ่ืน ใหแนะนําเพ่ือไป
ยื่นขอตอหนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา 
  4.8.5 เม่ือประชาชนขอถายสําเนาขอมูลขาวสารท่ีขอตรวจดู เจาหนาท่ีประจําศูนย
จะตองถายสําเนาเอกสารใหรวมท้ังการรับรองความถูกตองของสําเนาดังกลาว หากผูขอตองการโดยเรียก
คาธรรมเนียมไดตามประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการฉบับลงวันท่ี 7 พฤษภาคม  
2542 หรือตามระเบียบของหนวยงานนั้นท่ีกําหนดข้ึนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ รายไดคาธรรมเนียมนี้ขอบังคับกระทรวงการคลังวาดวยเงินคาธรรมเนียมขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2548 ขอ 5 ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเก็บเงินคาธรรมเนียมไวใชจาย
เปนคาใชจายในการใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ 
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  ขอบังคับกระทรวงการคลัง วาดวยเงินคาธรรมเนียมขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2548 ดูในผนวก ก 
  4.8.6 กรณีท่ีไมมีขอมูลขาวสารในศูนยขอมูลขาวสารแตมีอยูในหนวยงานแหงนั้น ใหผูมา
ขอขอมูลขาวสารกรอกแบบฟอรมคําขอตามแบบท่ีหนวยงานกําหนดแลวใหเจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูล
ขาวสารดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 
  4.8.7 เก่ียวกับระยะเวลาการใหบริการขอมูลขาวสารนั้น หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติให
เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28  ธันวาคม 2547 ดังนี้ 
   1) กรณีท่ีประชาชนขอขอมูลขาวสารจากหนวยงานของรัฐและขอมูลขาวสารนั้น
หนวยงานของรัฐมีขอมูลขาวสารพรอมท่ีจะจัดใหได จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วหรือภายในวันท่ี
รับคําขอ 
   2) ในกรณีท่ีขอมูลขาวสารท่ีขอมีเปนจํานวนมากหรือไมสามารถดําเนินการให
แลวเสร็จภายใน 15 วัน ตองแจงใหผูขอขอมูลทราบภายใน 15 วัน รวมท้ังแจงกําหนดวันท่ีจะดําเนินการ
แลวเสร็จใหผูขอขอมูลทราบดวย 
 
5. ขอควรจํา 
 5.1 ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ท่ีตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดนั้น 
  5.1.1 เปนสําเนาขอมูลขาวสาร ตนฉบับหรือตัวจริงยังคงเก็บอยูท่ีหนวยงานเจาของเรื่อง 
  5.1.2 ไมอนุญาตใหยืมออกไปนอกศูนยขอมูลขาวสารเพราะขัดตอเจตนาการจัดเอาไวให
ประชาชนเขาตรวจดู ตองศึกษาคนควาในศูนยขอมูลขาวสาร หากตองการขอมูลขาวสารใดก็ใหยื่นคํารอง
ขอสําเนาขอมูลขาวสารราชการนั้นได 
 5.2 ผูเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร 
  5.2.1 ตองเปนคนไทย 
  5.2.2 ไมจําเปนตองมีสวนไดเสียเก่ียวของและไมจําเปนตองบอกเหตุผล 
 5.3 สิทธิของคนตางดาว ในการขอตรวจดู/ขอสําเนาขอมูลขาวสาร ตามมาตรา 9 วรรคสี่ 
บัญญัติวา ใหเปนไปตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวงซ่ึงปจจุบันยังไมมี ดังนั้น จึงเปนเรื่องท่ีเจาหนาท่ีตองใช
ดุลพินิจ โดยมีหลัก ดังนี้ 
  5.3.1 ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 ซ่ึงลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาถือวาเปนการเปนเผย
ตอสาธารณะแลวและเปนสากล ดังนั้น คนตางดาวยอมขอดูไดเพราะไมเปนความลับแตประการใด 
  5.3.2 หากเปนขอมูลขาวสารตามมาตราอ่ืน เจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสารควร
แนะนําใหคนตางดาวทําหนังสือขอตรวจดูหรือขอสําเนาเฉพาะเรื่องท่ีตนเก่ียวของ มีสวนไดเสีย หรือเพ่ือ
การปกปองสิทธิของตนเอง คําขอเชนนี้เจาหนาท่ีสามารถใชดุจพินิจไดวา สมควรใหตรวจดูหรือใหสําเนาได
หรือไม 
 
6. ประชาชนรับรูขอมูลขาวสารขอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในชองทางใดไดบาง 
ประชาชนสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดหลายชองทาง ดังตอไปนี้ 

• หอกระจายขาวชุมชนหรือเสียงตามสายในชุมชน/หมูบาน 

• เอกสารขอเท็จจริงตาง ๆ 
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• เวทีนําเสนอขอมูล 

• ศูนยขอมูลขาวสาร 

• รายงานการศึกษา 

• วิทยุกระจายเสียง 

• จดหมายขาว 

• การแถลงขาว 

• อินเตอรเน็ต 

• ทัศนศึกษาหรือเยี่ยมชมโครงการ 
 
7. สิทธิของประชานในการรับรูขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

• สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารการประชุมสภาทองถ่ิน เชน รับรูขอมูลขาวสารการกําหนดการ
ประชุมสภาทองถ่ิน วาระการประชุม วันเวลา และสถานท่ีการจัดประชุมสภาทองถ่ิน 

• สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
รายละเอียดแผนพัฒนาขององคกรกครองสวนทองถ่ิน 

• สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดหารายไดและการจัดเก็บภาษีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

• สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน รับรู
ขอมูลการกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประชุมพิจารณารางขอบัญญัติทองถ่ิน รับรูความคืบหนา   
และผลการพิจารณารางขอบัญญัติทองถ่ินในทุกข้ันตอน รับรูรายละเอียดขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป เปนตน 

• สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเงินและบัญชี เชน รับรูขอมูลเก่ียวกับการเงินและ
บัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รับรูขอมูลเก่ียวกับรายงานงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

• สิทธิรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 

• สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 
8. เง่ือนไขการใหบริการขอมูลขาวสาร 
      ๑. ขอมูลขาวสารท่ีขอตรวจดู ตองเปนขอมูลท่ีมีอยูแลวเทานั้น มิใชเปนการจัดทํา วิเคราะห 
จําแนก รวบรวม หรือจัดทําใหมีข้ึนใหม 

2. การจัดทําขอมูลขาวสาร จะจัดทําสําเนาให ๑ ชุด ตอหนึ่งขอมูลขาวสาร 
           ๓. เจาหนาท่ีอาจงดใหบริการในการท่ีมีการขอขอมูลขาวสารนั้น ๆ ซํ้า หรือบอยครั้งโดยไมมี
เหตุผลสมควร 
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9. ข้ันตอนการรับบริการ 
 1. ผูท่ีประสงคจะขอขอมูลขาวสาร กรอกแบบฟอรมการขอใชบริการขอมูลขาวสาร เพ่ือยื่นตอ
เจาหนาท่ี 
 2. เจาหนาท่ีตรวจสอบคํารองขอขอมูลขาวสารและตรวจสอบขอมูลขาวสารดังกลาว วามีหรือไม 
 3. เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอไดหรือไม 
 4. ติดตอนัดหมายฟงผลคําขอ 
 5. ถายสําเนา/รับรองสําเนา 
 6. ผูติดตอเอกสารลงชื่อรับเอกสาร 
 
10. เอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
 1. ใบคําขอขอมูลขาวสาร 
  
11. ชองทางในการขอขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
 1. ขอตรวจดูขอมูลขาวสารไดเองโดยสะดวก ณ ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบล     
กุดจอก ตําบลกุดจอก  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 
 2. สืบคนขอมูลขาวสารทางเว็บไซต http:// www.Kudjok.com 
 3. สอบถามทางโทรศัพท หมายเลข ๐๔๔-๐๐๙๘๒๕  
 ๔. ขอขอมูลผานทางอีเมลท่ี   Kudjok@windowslive.com 
 ๕. ขอขอมูลขาวสารทางไปรษณีย ไดท่ี ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  
ตําบลกุดจอก  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐ 
 ๖. ขอขอมูลขาวสารทาง facebook ชื่อ ศูนยขอมูลขาวสาร อบต. กุดจอก อําเภอบัวใหญ    
จังหวัดนครราชสีมา 
 
12. การรับเรื่องรองเรียน 
 ถาการบริการไม เปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน สามารถติดตอเ พ่ือรองเรียนได ท่ี       
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย  
๓๐๑๒0  หมายเลขโทรศัพท 0๔๔-๐๐๙๘๒๕  หรือ www. Kudjok.com 
 
 

บทท่ี 4 
ตัวอยางประกอบคําอธิบายขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9  

ท่ีตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู 
ท่ีศูนยขอมูลขาวสาร 

 
ตัวอยางขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 
๑.มาตรา 7 วรรคสามบัญญัติใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไว
เผยแพรเพ่ือขายหรือจําหนายจายแจก ณ ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามท่ีเห็นสมควร 
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ขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง คือ ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 (1) (2) (3) (4) และ (5) 
 1.1 ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 (1) (2) และ (3) เปนขอมูลขาวสารเก่ียวกับโครงสรางและการ
จัดองคกรในการดําเนินงานสรุปอํานาจหนาท่ีและวิธีการดําเนินงาน สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร
หรือคําแนะนํา ซ่ึงเปนขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานจัดทําข้ึนมาใหมเพ่ือลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา โดยอาศัย
ขอมูลขาวสารจากกฎหมายจัดตั้งหนวยงานและกฎหมายแบงสวนราชการของหนวยงานนั้นเปนหลักและ
อาจประกอบดวยขอมูลขาวสารอ่ืน ๆ เชน โครงสรางอัตรากําลังและการจําแนกหนาท่ีท่ีไดรับอนุมัติจาก
สํานักงาน ก.พ. เปนตน 
        ดังนั้น หนวยงานของรัฐตองนําราชกิจจานุเบกษาท่ีลงพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 (1) 
(2) และ (3) ไปตั้งแสดงไวท่ีศูนยขอมูลขาวสาร นอกจากนั้นเนื่องจากขอมูลขาวสารนี้มีท่ีมาจากกฎหมาย 
ดังท่ีกลาวมาแลวขางตน เพ่ือการอางอิงและใหขอมูลขาวสารท่ีสมบูรณครบถวนแกประชาชน หนวยงาน
ของรัฐควรนํากฎหมายจัดตั้งหนวยงานและกฎหมายแบงสวนราชการไปไวท่ีศูนยขอมูลขาวสารของ
หนวยงานดวย 
 1.2 ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 (4) ซ่ึงมีอยูหลายประเภทและไมวาจะไดลงพิมพใน            
ราชกิจจานุเบกษาหรือไมก็ตามท่ีตองนําไปตั้งแสดงในศูนยขอมูลขาวสาร เชน 
  1.2.1 กฎ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความท้ังนี้ 
ท่ีจัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎเพ่ือใหมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชนท่ีเก่ียวของท่ีหนวยงานของรัฐนั้นเปน   
ผูตราหรือกําหนดข้ึน เชน 
  กฎกระทรวงของกระทรวงตาง ๆ ขอบังคับกระทรวงการคลัง คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 
หนังสือเวียนสํานักนายกรัฐมนตรี ระเบียบกรมบัญชีกลาง นโยบายของรัฐบาล การตีความกฎหมายของ
หนวยงาน ขอมูลขาวสารเหลานี้หนวยงานท่ีเปนผูตราหรือกําหนดขอมูลขาวสารนั้นจะตองนําไปตั้งแสดง
เอาไวในศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
  1.2.2 กฎ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความท่ีตรา
กําหนดโดยหนวยงานอ่ืน เชน กระทรวงมหาดไทยซ่ึงเปนหนวยกํากับดูแลองคปกครองสวนทองถ่ินได
กําหนดกรอบหรือแนวทางการกําหนดตาง ๆ ในการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหาก
เรื่องหนึ่งเรื่องใดมีสภายอยางกฎท่ีมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชนแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนําไป
แสดงไวท่ีศูนยขอมูลขาวสารดวย เปนตน 
  1.2.3 มติคณะรัฐมนตรีตามปกติเปนหนาท่ีของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตองจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดท่ีศูนยขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล แตตาม
นัยนี้ หากเปนมติคณะรัฐมนตรีท่ีมีสภาพอยางกฎใหหนวยงานหนึ่งหนวยงานใดโดยเฉพาะเปนผูรับปฏิบัติ 
และมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชน หนวยงานนั้นตองนํามติคณะรัฐมนตรีนั้นมาไวท่ีศูนยขอมูลขาวสารของ
หนวยงานดวย เชน 
   (1) มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการใหความชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง
และผูประกอบอาชีพงานอ่ืนกับทางราชการท่ีมีผลกระทรวงจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา 
วันท่ี 17  เมษายน  2542 มีลักษณะเปนกฎและมีสภาพบังคับเปนการท่ัวไปใหสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจตองปฏิบัติและมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกสาร 
   (2) มติคณะรัฐมนตรีในการแตงตั้งคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานาน 
เม่ือวันท่ี 20  กันยายน  2548 มีสภาพอยางกฎและมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชนเพราะการอนุรักษและ 
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พัฒนาเมืองเกาจําเปนตองมีขอกําหนดตาง ๆ เปนกรณีพิเศษซ่ึงมีผลตอเอกชนเปนการท่ัวไป จังหวัดนานจึง
ตองนํามติคณะรัฐมนตรีไปแสดงไวท่ีศูนยขอมูลขาวสารของจังหวัดนานดวย 
   (3) มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการเพ่ือเปลี่ยนการระเบิดและยอยหินเปน
เทคโนโลยีการทําเหมืองหินวันท่ี 3  มิถุนายน  2538 กรมทรัพยากรธรณีตองนํามติดังกลาวนี้ไปตั้งแสดง
ไวท่ีศูนยขอมูลขาวสาร 
2. มาตรา 7 วรรคสอง บัญญัติวา ขอมูลขาวสารใดท่ีไดมีการจัดพิมพเพ่ือใหเผยแพรตามจํานวน   
พอสมควรแลว ถามีการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาโดยอางถึงสิ่งพิมพนั้นก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติวรรคหนึ่งแลว 
 ประเด็นท่ีตองพิจารณาก็คือ ขอมูลขาวสารตามวรรคสองนี้ คือ ขอมูลขาวสารประเภทใดกรณีนี้
อาจอธิบายไดวา ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 (1) (2) และ (3) นั้น เปนขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานของรัฐได
จัดทําข้ึนใหมและลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา จึงไมเขาขายมาตรา 7 วรรคสองท่ีวา “ขอมูลขาวสารใดท่ีได
มีการจัดพิมพเพ่ือใหเผยแพรตามจํานวนพอสมควรแลว” 
 ดังนั้น ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 วรรคสองนี้จึงหมายถึงขอมูลขาวสารเกาเริ่มตั้งแตจัดต้ัง
หนวยงานหรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีหนวยงานของรัฐนั้นเปนผูถือปฏิบัติและขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 (4) ท่ี
หนวยงานของรัฐใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติราชการ ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการพิมพหรือจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการท่ีเกิดกอนวันท่ี
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ใชบังคับลงวันท่ี 24  กุมภาพันธ พ.ศ.2541 ขอ  
2 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐรวบรวมขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 7 (4) ท่ีมีผลบังคับใชอยูและ
สงลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีหลักเกณฑและวิธีการนี้ใชบังคับ 
 เม่ือพิจารณาตามความในมาตรา 7 วรรคสอง ประกอบคําอธิบายในคูมือพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยนายชัยวัฒน วงศวัฒนศานต อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
แลว อาจพิจารณาไดวา ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 (4) ถาขอมูลขาวสารใดมีการจัดพิมพไวแลว และ
แพรหลายเปนจํานวนพอสมควร กลาวคือ มากพอท่ีประชาชนสามารถเขาถึงได ไมวาโดยการยืม ซ้ือหรือ
สําเนาก็ตามมาตรา 7 (4) กําหนดวา ไมตองลงพิมพซํ้าท้ังฉบับในราชกิจจานุเบกษาอีก แตใหพิมพโฆษณา
ในราชกิจจานุเบกษาโดยอางอิงใหทราบวามีขอมูลขาวสารนั้นอยูแลวในสิ่งพิมพใดก็เพียงพอแลว เพ่ือลด
ความซํ้าซอนสิ้นเปลือง การพิจารณาวาจะลงพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 (4) โดยใชเง่ือนไขตาม
มาตรา 7 วรรคสองนี้ จึงมีองคประกอบสําคัญ 2 ประการ คือ  

(1) ตองมีการพิมพเพ่ือใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว 
(2) ประชาชนสามารถเขาถึงได ไมวาโดยการซ้ือ การยืม หรือการทําสําเนาภาพถายก็ตาม 
หากไมเปนไปตามหลักเกณฑนี้หนวยงานรัฐก็นําเปนตองนําขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 (4)  

ท้ังฉบับ ไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาใหมอีกครั้งหนึ่ง 
 ตัวอยางขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 (4) ท่ีดําเนินการตามมาตรา 7 วรรคสอง เชน ประกาศของ 
ก.บช. ฉบับท่ี 42 (พ.ศ.2543) เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ประกาศใชมาตรฐานการบัญชี 33 ฉบับ 
ประกอบดวยแมบทการบัญชี 1 ฉบับ มาตรฐานการบัญชี 28 ฉบับ และการตีความมาตรฐานการบัญชี 4 
ฉบับ โดยมีบัญชีและสาระสําคัญของมาตรฐานการบัญชีแตละเรื่องตามเอกสารแนบทายประกาศเปน
มาตรฐานการบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ตั้งแตวันท่ี 10  สิงหาคม  2543 เปนตนไป 
(รก. เลม 117 ตอนพิเศษ 133 ง วันท่ี 28  ธันวาคม  2543) โดยทายเอกสารมาตรฐานการบัญชีแตละ 
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ฉบับไดระบุสถานท่ีพิมพและจัดจําหนาย รวมท้ัง สถานท่ีท่ีจัดใหประชาชนเขาตรวจดูดวย ซ่ึงการดําเนินการ
ของ ก.บช. ตามมาตรา 7 วรรคสองนี้ ทําใหไมตองนํามาตรฐานการบัญชีฉบับเต็มท้ัง 33 ฉบับ จํานวน 
1,145 หนา ลงพิมพซํ้าในราชกิจจานุเบกษาอีก 
 ดังนั้น จึงสรุปไดวา ขอมูลขาวสารภาคบังคับตามมาตรา 7 และขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 ท่ีควร
นําไปแสดงไวท่ีศูนยขอมูลขาวสารมี ดังนี้ 

1) กฎหมายจัดตั้งหนวยงานของรัฐนั้น (ควรนําไปไว) 
2) พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการหรือกฎอ่ืนใดในการแบงสวนราชการของหนวยงาน

ตามขอ 1) (ควรนําไปไว) 
3) ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 (1) (2) และ (3) (ภาคบังคับ) 
4) ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 (4) ท่ีหนวยงานของรัฐนั้นถือปฏิบัติอยู การท่ีกฎหมาย 

ขอมูลขาวสารของราชการบังคับใหหนวยงานของรัฐตองนําขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 (4) ไมลงพิมพ  
ราชกิจจานุเบกษานั้นมีจุดประสงคประการหนึ่งก็คือตองการใหหนวยงานของรัฐนั้นทบทวนมาตรา 7 (4) 
ซ่ึงเปนกลไกหรือเครื่องมือปฏิบัติราชการของหนวยงานใหเปนปจจุบัน 
  หากหนวยงานใดไดจัดพิมพประมวลกฎหมายพระราชกฤษฎีกา กฎ กระทรวง ประกาศ
ระเบียบ ฯลฯ ท่ีเก่ียวกับของกับหนวยงานนั้นโดยตรง เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดจัดพิมพ
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 พรอมดวยกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2512 รวมเลมไวจําหนายจายแจกก็อาจถือวาไดปฏิบัติตามมาตรา 7 
(4) โดยอนุโลมแลวสวนหนึ่ง 

ตัวอยางขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 (1) – (8) 
1. มาตรา 9 (1) 
 ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีผลโดยตรงตอเอกชนรวมท้ังความเห็นแยงและคําสั่งท่ีเก่ียวของใน
การพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
 คําอธิบายโดยยอ 

1.1  คําส่ังท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน เปนคําสั่งกรณีท่ีเอกชนยื่นคํารองตอเจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือให 
พิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไดแก การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย การอุทธรณ การรับรองและการจด
ทะเบียนท้ังหลาย และคําสั่งนั้นกระทําโดยเจาหนาท่ีฝายปกครองหรือคณะกรรมการทางปกครองก็ตาม 

การออกคําสั่งปฏิเสธคําขอดังกลาวนี้เปนคําสั่งทางปกครองท่ีตองระบุเหตุผลไวในคําสั่งหรือ
เอกสารแนบทายคําสั่ง ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง คําสั่งทางปกครองท่ีตองระบุเหตุผลไวใน
คําสั่งหรือในเอกสารแนบทายคําสั่ง ขอ (1) ตามประกาศลงวันท่ี 31  กรกฎาคม  2543  

1.2  ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน 
      1.2.1 เปนกรณีท่ีเอกชนโตแยงคําสั่งของเจาหนาท่ีฝายปกครองหรือคณะกรรมการฝาย
ปกครองท่ีไมอนุญาตหรือไมดําเนินการใหแกตนในเรื่องนั้น ๆ ตามขอ 1 โดยการอุทธรณไปยังผูมีอํานาจใน
การพิจาณาอุทธรณ ผลของการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยยอมมีผลโดยตรงตอเอกชนผูยื่นคําขอนั้น 
     1.2.2 การอุทธรณแยกเปน 2 กรณี 
      1) กรณีกฎหมายเฉพาะเรื่องกําหนดไว เชน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ฯลฯ 
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       2) กรณีอุทธรณตามกฎหมายท่ัวไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539 มาตรา 45 ซ่ึงเปนกรณีท่ีกฎหมายมิไดกําหนดตัวผูมีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณไว 
      1.2.3 ความขัดแยง 
  กรณีขอพิพาทท่ีดําเนินการโดยคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาททางปกครองตาม 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 85 บัญญัติวา ถากรรมการคนใดคน
หนึ่งมีความเห็นแยงใหมีสิทธิทําความเห็นแยงของตนไวในคําวินิจฉัยได 
  ความเห็นแยงนี้จะตองนํามาเปดเผยแนบคําวินิจฉัยดวยเพราะถือเปนสวนหนึ่งของ      
คําวินิจฉัยท่ีมีผลตอเอกชนดานหนึ่งดานใดก็ตามและอาจถูกนําไปใชประกอบการพิจารณาขององคกรชี้ขาด
ขอพิพาททางปกครองในระดับท่ีสูงกวา 
     1.2.4 คําสั่งท่ีเก่ียวของกับคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน 
  หมายถึง คําสั่งท้ังปวงในกระบวนการพิจารณาโดยเริ่มจากคําสั่งทางปกครองท่ีเปนตน
เรื่องในการปฏิบัติการกอตั้งสิทธิของคูกรณีจนถึงคําสั่งสุดทายในการยุติเรื่องการพิจารณาโดยผูมีอํานาจใน
การพิจารณาวินิจฉัยนั้น 
  การนําผลพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน รวมท้ังคําสั่งและความเห็นแยง
ท่ีเก่ียวของในการพิจารณาดังกลาวมาตั้งแสดงใหประชาชนเขาตรวจดูไดนั้น บางกรณีอาจมีขอมูลขาวสาร
จํานวนมาก หรือบางสวนอาจมีผลกระทบตอเอกชนโดยไมสมควร หนวยงานของรัฐอาจจัดทําเปนสรุปยอ
มาตั้งแสดงก็ไดตามตัวอยาง 
  ตัวอยาง 
  1. คําวินิจฉัยเรื่องอุทธรณของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร (มีตัวอยาง
การยอคําวินิจฉัย) 
  2. คําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
มาตรา 52 กรณีเจาพนักงานทองถ่ินมีคําสั่งไมอนุญาตคําขอหรือไมพอใจคําสั่งตามมาตรา 21 มาตรา 22 
มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง มาตรา 41 วรรคหนึ่ง มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 44 
มาตร 45 หรือมาตรา 46 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองนําคําวินิจฉัยดังกลาวพรอมคําสั่งทางปกครองตามท่ี
กลาวไวในวรรคแรกไปตั้งแสดงไวท่ีศูนยขอมูลขาวสาร 
  3. คําวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 66 กรณีเจาพนักงานทองถ่ินมีคําสั่งตามมาตรา 21  มาตรา 22 มาตรา 
27 มาตรา 28 มาตรา 45 มาตรา 48 หรือมาตรา 52 หรือ 65 ในเรื่องไมออกใบอนุญาต ไมอนุญาตให
ตอใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือมีคําสั่งตามมาตรา 46 
  4. คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ. 2535 มาตรา 41 กรณีอุทธรณคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 37 หรือคําสั่งของ
ปลัดกระทรวงหรือผูท่ีปลัดกระทรวงมอบหมายใหหยุดประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง
หรือคําสั่งปดโรงงานตามมาตรา 39 วรรคสอง 
  ศูนยขอมูลขาวสารของกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะตองนําคําวินิจฉัยดังกลาวพรอมท้ัง
คําสั่งของผูมีอํานาจหนาท่ีตามมาตราดังกลาวขางตนไปไวท่ีศูนยขอมูลขาวสาร 

๕. ตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 มาตรา 11  
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กรณีผู เสียหายขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกตน         
เม่ือหนวยงานของรัฐไดตั้งคณะกรรมการพิจารณาและเสนอผลการพิจารณาตอกระทรวงการคลังแลว 
กระทรวงการคลังเห็นวาหนวยงานไมตองรับผิดชอบยอมเปนคําสั่งหรือความเห็นท่ีเก่ียวของกับการออก
คําสั่งของหนวยงานของรัฐท่ีถูกยื่นขอเรียกคาสินไหมทดแทน คําสั่งหรือความเห็นของกระทรวงการคลัง   
จึงเปนคําสั่งท่ีมีผลตอเอกชนโดยตรง 
  หนวยงานของรัฐซ่ึงถูกยื่นขอคาสินไหมทดแทนจะตองนําคําสั่ง หรือความเห็นของ
กระทรวงการคลังแนบกับคําสั่งของหนวยงานนั้นไปตั้งแสดงไวท่ีศูนยขอมูลขาวสารดวย 
  6. ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 มาตรา 25 ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
แพทยสภามีมติใหสมาชิกแพทยสภาพนจากสมาชิกภาพ เนื่องจากเห็นวา เปนผูนําความเสื่อมเสีย      
เ กียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ การดําเนินการดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษ 
(รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข) กอน ดังนั้น ความเห็นชอบของสภานายกพิเศษยอมเปนความเห็นท่ี
เก่ียวของกับการดําเนินการตามมติของแพทยสภาซ่ึงมีผลโดยตรงตอเอกชน 
  แพทยสภาจะตองนําท้ังมติของสภาและความเห็นชอบของนายกสภาพิเศษไปตั้งแสดงไวท่ี
ศูนยขอมูลขาวสาร 

๗. ผลการพิจารณาอุทธรณคําสั่งไมอนุญาตตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน 

มาตรา 6 และมาตรา 7  
  8. ผลการพิจารณาอุทธรณคําสั่งไมอนุญาตตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 มาตรา 
5 หรือมาตรา 6 
  9. ผลการพิจารณาอุทธรณคําสั่งไมอนุญาตเก็บรังนกตามพระราชบัญญัติรังนกอีแอน 
พ.ศ. 2540 มาตรา 14 หรือคําสั่งเพิกถอนสัมปทานตามมาตรา 20 กรณีผูรับสัมปทานไมปฏิบัติตาม
มาตรา 18 หรือมาตรา 19 มีขอกําหนดท่ีระบุเปนเง่ือนไขไวในสัมปทานวาเปนเหตุเพิกถอนได 
  10. ผลการพิจารณาอุทธรณคําสั่งไมอนุญาตใหตั้งทาเรือ คําสั่งพักใบอนุญาตหรือถอน
ใบอนุญาตของกรมการขนสงทางน้ํา 
  11. ผลการพิจารณาอุทธรณคําสั่งไมอนุญาตใหเชื่อมถนน/ทางหลวงแรท่ีดินของ       
กรมทางหลวง 
  12. ผลการพิจารณาทางวิชาการการแตงแรและสั่งการแกไข กรณีโรงงานกอเหตุ
เดือดรอนตอสิ่งแวดลอมของกรมทรัพยากรธรณี 
  13. ผลการพิจารณาอุทธรณคําสั่งไมอนุญาตระเบิดหิน คําสั่งพักใบอนุญาตหรือถอน
ใบอนุญาต 

          14. ผลการพิจารณาอุทธรณคําสั่งไมอนุญาตใหตั้งโรงโมหิน คําสั่งพักใบอนุญาตใบอนุญาต 
  15. ผลการพิจารณาอุทธรณคําสั่งไมอนุญาตตั้งทาดูดทราย คําสั่งพักใบอนุญาตหรือถอน
ใบอนุญาต 
  16. คําวินิจ ฉัยอุทธรณของผูบริหารทอง ถ่ินหรือผู ท่ีบริหารทอง ถ่ินมอบหมาย           
ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 มาตรา 30 กรณีผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายเห็นวา การประเมินนั้น
ไมถูกตอง 
  17. คําวินิจฉัยใหพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตวาความของสภาทนายความ 
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  18. คําวินิจฉัยใหพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพ
บัญชี 
  19. คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิบัตรกรมทรัพยสินทางปญญา 
  20. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณตามพระราชบัญญัติผังเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ประกาศคณะกรรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
เรื่อง กําหนดใหประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหนวยงานของรัฐท่ีหัวหนาสวน

ราชการลงนามแลวเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวในประชาชนเขาตรวจดูได 
ตามมาตรา 9 (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

......................................................... 
 
  ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตา 9 (8) บัญญัติให
อํานาจคณะกรรมการขอมูลขาวสาของราชการ กําหนดขอมูลขาวสารของราชการท่ีจะตองจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูได เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปไดรับประโยชนจากการเขาตรวจดูขอมูลขาวสารดังกลาวนั้น 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 (8) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว คณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ จึงกําหนดใหประกาศในประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหนวยงานของรัฐท่ี
หัวหนาสวนราชการลงนามแลว เปนขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได
ตามมาตรา 9 ท้ังนี้มีกําหนดระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับแตวันประกาศ 
 
    ประกาศ ณ วันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2542 
 
 
          สุพัตรา  มาศดิตถ 
     (คุณหญิงสุพัตรา  มาศดิตถ) 
         รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
     ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคณะกรรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานของรัฐเปน

ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวในประชาชนตรวจดูได 
ตามมาตรา 9 (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

......................................................... 
 
  ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตา 9 วรรคหนึ่ง(8) 
บัญญัติใหอํานาจคณะกรรมการขอมูลขาวสาของราชการ กําหนดขอมูลขาวสารอ่ืนท่ีหนวยงานของรัฐตอง
จัดใหมีไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการกําหนด  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ จึงกําหนดให ขอมูลขาวสารเก่ียวกับผลการ
พิจารณาการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานของรัฐเปนเอกสารท่ีหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ท้ังนี้
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
  1. ใหหนวยงานของรัฐจัดทําสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานของรัฐ
เปนรายเดือนทุก ๆ เดือน โดยใหมีรายละเอียดเก่ียวกับงานท่ีจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือหรือจาง
รายชื่อผูเขาเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลท่ีคัดเลือกผูเสนอราคา
รายนั้นโดยสรุป เพ่ือเปนดัชนีสําหรับการตรวจดูของประชาชน 
  2. การดําเนินการตาม 1. ใหจัดทําตามแบบ สขร. .แนบทายประกาศนี้ 
 
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เปนตนไป 
 
    ประกาศ ณ วันท่ี 1  ธันวาคม พ.ศ. 2543 
 
 
          สุพัตรา  มาศดิตถ 
     (คุณหญิงสุพัตรา  มาศดิตถ) 
         รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
     ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 


