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ค ำน ำ 

ด้วยศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้ จัดตั้ งศูนย์ ข้อมูลข่าวสารของราชการตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้มีการจัดองค์ความรู้ให้เป็น
ระเบียบและมีมาตรฐาน เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วและมีประส ิทธิภาพตามพระราชบัญญ ัต ิข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 โดยมีก าหนดให้หน ่วยงานของ รัฐต้องจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายก าหนดไว้เพ่ือบริการประชาชน 
ให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก  รวดเร็วและประหยัดเวลา 

สำหรับค ู่มือการปฏิบ ัต ิงานตามพระราชบัญญ ัต ิข ้อม ูลข ่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคนิควิธีบริหาร จัดการศูนย์ข้อมูลเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ให้แก่เจ ้าหน ้าท ี่ผ ู้ปฏ ิบัต ิงานและประชาชนท ั ่วไป เพื ่อสามารถทำความเข ้าใจในเรื ่องต ่างๆ ประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ ขอบเขตค าจ ากัดความ บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ ระเบียบปฏิบัติข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
เอกสารอ้างอิงและแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการติดต่อ  ราชการ 

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานของ ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ สามารถใช ้เป ็นแนวทางในการปฏิบ ัติงานของเจ ้าหน ้าท ี่และสร้าง ความเข้าใจในวิธีการเข้าถึงงาน
บริการของศูนย์ฯ แก่ผู้รับบริการ รวมทั้งใช้ประกอบการขับเคลื่อน กระบวนการดำเนินงานให้ไปส ู่เป ้าหมายศ ูนย์ข ้อมูลข่าวสารต่อไป 
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คู่ม ือการปฏิบ ัต ิงาน 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ    พ.ศ.2540 

 

1.  ความเป็นมา 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   บัญญัติข้ึนเพ่ือรองรับสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูล 

ข่าวสารของราชการ โดยที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ ราชการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานฯ นอกจากนี้
ยังให้มีการเผยแพร่เพ่ือให้ประชาชน สามารถใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐและเพ่ือความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
ใน การปฏิบัติราชการ ซึ่งการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ กระบวนการท ี่ช ่วย สน ับสนุนผ ู้รับบริการและผ ู้
มีส ่วนได ้ส ่วนเส ีย 

ศูนย์ ข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดตั้ ง ข้ึนเพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามมาตรา9แห่ง
พระราชบัญญ ัต ิข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญ ัต ิให้หน ่วยงานของรัฐ ต ้องจ ัดให้มีข ้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน ้อย
ตามกฎหมายก าหนดไว้ให ้ประชาชนเข ้าตรวจด ูได ้ กอปร กับได้มีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ืองหลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับการจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ท่ีท าการของหน่วยงานของรัฐ โดย
เรียกสถานที่ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ” มีภารกิจในการให้ คำแนะนำให้
คำปรึกษาท ี่เป ็นประโยชน ์ โดยประชาชนท ี่มาขอรับบริการได ้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ได ้รับข้อมูลถูกต ้อง เป็นปัจจ ุบัน อีกท ั่งรับ
เร่ืองราวร้องท ุกข์เก่ียวกับหน ่วยงาน และเผยแพร่ผลการ ปฏ ิบัต ิงานของหน ่วยงานด ้วย 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานที่ต้องการตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้มีสิทธิรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการด าเนินการของรัฐจึงได้มีประกาศให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูล ข่าวสารข้ึน ในวันท่ี 13  มิถุนายน 
พ.ศ.2554 โดยจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ให้บริการท่ี ส านักงานทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เลขท่ี 70/21  
ถนนถีนานนท์ ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุและได้จัดท าค ู่มือกระบวนการบริหารจ ัดการศ ูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพ่ือเป ็นส ่วนหน่ึงของการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบร ิหารจัดการภาครัฐ ซ ึ่งจะเป็นแนวทาง ในการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในวิธีการ ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน การให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้บุคลากรของ
ส านักงานฯ สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และสร้างความ
พึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ 

 
2.   วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ 

5.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้เก่ียวกับกระบวนการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ เกณฑ์ข้อก าหนด รายละเอียดมาตรฐานของงาน ระยะเวลา ผ ู้รับผิดชอบและเอกสารที่เก่ียวข้อง 

5.2 เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียนจากประสบการณ์การปฏ ิบัต ิงานเผยแพร ่ข้อมูล
ข่าวสารให ้แก่เจ้าหน ้าท ี่ไว้เป ็นแนวทางการปฏิบ ัติงาน 

5.3 เพ่ือใช ้เป ็นเอกสารอ ้างอิงในการปฏิบ ัต ิงาน 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน หน้า 1 
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3.  ขอบเขต 
ค ู่มือฉบ ับน้ีใช ้ประกอบการปฏิบ ัต ิตามพระราชบ ัญญ ัต ิข ้อม ูลข ่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของศูนย์ข้อมูล 

ข่าวสารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  หน่วยงานในสังกัดหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

4. ค าจ ากัดความ 
“ข้อมู ลข่าวสาร” หมายความว่าส ื่อท ี่มีความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท ็จจริง ข ้อม ูล หร ือ ส ิ่งใดๆ ไม่ว่า

การส ื่อความหมายน ั้น จะทำได ้โดยสภาพของส ิ่งน ั้นเองหรือโดยผ ่านวิธ ีการใดๆ และไม ่ว ่าจะ ได้ท าไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม 
รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การ บันทึกภาพหร ือเส ียงการบันท ึก โดยเคร่ืองคอมพ ิวเตอร ์ หรือ
วิธีอ ื่นใดท ี่ทำให้ส ิ่งท ี่บันทึกไว้ปรากฏได ้ 

“ข้อม ลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่ในความครอบครอง หรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือ ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
เอกชน 

“มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ” คือ มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าท่ี ขอขง
หน่วยงานภาครัฐในด้านการบริหารจัดการที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการด า เนินการที่สามารถ เปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้งในเชิง
ข้อมูลและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ 

“ข้อม ลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของ บุคคล เช ่น 
การศ ึกษา ฐานะการเง ิน ประวัติส ุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการท างาน บรรดา ท่ีมีช่ือของผู้น้ันหรือมีเลขหมาย 
รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนท่ีท าให้รู้ตัวผู้น้ันได้ เช่น ลายพ ิมพ ์น ิ ้วม ือ แผ ่นบันทึกล ักษณะเส ียงของคน หร ือร ูปถ ่าย และให้
ความร่วมถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐย่อม จำกัดเฉพาะท ี่หน ่วยงานของรัฐครอบครองหรือควบค ุมไว้ตามอ านาจหน ้าท ี่ของหน ่วยงานน ั้นๆ 
เท ่าน ั้น รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่หน่วยงานของรัฐครอบครองอยู่ ด้วย 

 
5.   บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

5.1 ด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้ดังนี้ 
5.1.1 จ ัดสถานท ี่/จ ัดต ั้งศ ูนย์ข ้อม ูลข ่าวสารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สำหร ับให ้บร ิการข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรา 9 เพื ่อประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข ้อมูลข่าวสารได ้โดยสะดวก 
5.1.2 มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ การให้บริการ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นการเฉพาะ 
5.1.3 มีป้ายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือปฏิบัติหน้าที่ เก่ียวกับการให้บริการ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นการเฉพาะไว้ ตั้งแต่บริเวณอาคาร และศูนย์ข้อมูล ข่าวสารเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ 
5.1.4 มีป้ายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
5.1.5 จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   พ.ศ.2540 ตามตรา 7 
พร ้อมจ ัดทำด ัชน ีข้อมูลข่าวสารไว้บริการแก่ผ ู้มาต ิดต ่อและขอรับบริการ 
5.1.6 บริหารจัดการเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเป็นระบบ เช ่น แต ่งตั้ง
คณะกรรมการ 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน หน้า 2 



ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
 

 

 
5.2   จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   พ .ศ.2540 ตามมาตรา 7 
พร ้อมจ ัดทำด ัชน ีข้อมูลข่าวสารไว้บริการแก่ผ ู้มาต ิดต ่อและขอรับบริการ 
5.3 บริหารจัดการเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเป็นระบบเช่น แต่งตั้งคณะกรรมการ

ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เก็บสถิติข้อมูลข่าวสาร ด าเนินการรักษา มาตรฐานระยะเวลา
การให้บริการ 

5.4 เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่างสารให้แก่บุคลากร ทราบ เช ่น จ ัดอบรม 
ส ัมมนา ส ่งเจ ้าหน ้าท ี ่เข ้าร่วมในโครงการต่างๆ ท ี่เก่ียวเน ื่องก ับการให ้และร ับบร ิการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เผยแพร ่ความรู้ผ ่านส ื่อช ่องทางต ่างๆ บรรยายให ้ความรู ้ผ ู ้เข ้าเยี ่ยมชน สำรวจ ความต้องการและความ 
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสย ส ารวจความพึงพอใจในการรับบริการศูนย์ข้อมูล ข่าวสารเทศบาลเมือง 
กาฬสินธุ์ 
5.5 เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่ผู้บริหารลงนาม แล้วเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ (www.kalasin-mu.go.th) จัดท าสรุปการจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นรายเดือนและ 
เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ (www.kalasin-mu.go.th) 

 
6.   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

6.1 ข้อมูลข่าวสารที ่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์รวบรวมขึ ้น เพื ่อให ้บร ิการประชาชนตาม 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 และมีสิทธิตรวจสอบดูได้ตาม มาตรา 9 ประกอบด้วย 

6.1.1    ค าวินิจฉัยที่เก่ียวกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด 
6.1.2    ผลการพิจารณาที่เก่ียวกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด 
6.1.3    นโยบายร ัฐบาลและนโยบายต ่างๆ ของผ ู้บร ิหาร ท ี่เกีย่วกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
6.1.4         แผนงาน/โครงการเก่ียวก ับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รวมท ั้งหน ่วยงานในส ังกัด 
6.1.5    งบประมาณรายจ่ายเก่ียงกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด 
6.1.6 ข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ ระเบียบ ค าสั่ง ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ รวมทั้ง
หน่วยงานในสังกัด 
6.1.7    ส ัญญาส ัมปทาน ส ัญญาว่าจ ้าง ส ัญญาร่วมท ุน 
6.1.8    โครงสร้างอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด 
6.1.9      เอกสารทางวิชาการ เช ่น รายงานการว ิจ ัย ผลการศ ึกษา รายงานข ้อเท ็จจร ิง วิทยาน ิพนธ์ฯ ท ี่มี 
ข ้อมูลเก่ียวกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รวมท ั้งหน ่วยงานในส ังกัด 
6.1.11  ค ู่มือการปฏิบ ัต ิงานของเจ ้าหน ้าท ี่ 
6.1.12  คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
6.1.12  สรุปผลการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างรายเด ือนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
6.1.13  ข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ 
6.1.14  ข่าวเก่ียวกับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ท่ีจัดท าโดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เช่น จดหมายข่าว 

รายงานการปฏิบัติราชการประจ าปี 
6.1.15    ระบบข้อมูลข่าวสารอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ 
6.1.16    อ่ืนๆ แล ้วแต ่ผู้ตรวจสอบหรือร้องขอสอบถาม (ถ ้ามี) มาตรา 11 
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6.2 น าระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารด าเนินการ 2 ระบบ คือ 
6.2.1 ระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารด้วยระบบเอกสาร (แฟ้มข้อมูลข่าวสาร) ได้ คัดแยกข้อมูลท่ี

หน่วยงานต้องจัดเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู ตามมาตรา 9 ไว้บริการ โดยจัดท าดัชนี ข้อมูลข่าวสารไว้ในรหัสแฟ้มข้อมูล
ข่าวสาร 

6.2.2 ระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้น าระบบคอมพิวเตอร์
ท่ีมี ระบบการจัดการเอกสารอิเล ็กทรอนิกส์ มาพัฒนาเพื ่อรองร ับข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกาฬส ินธุ ์ ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้แก่ 

6.2.2.1ระบบราชการกิจจานุ เบกษา (กฎหมายเ ก่ียวกับ เทศบาลเมืองกาฬสิน ธ์ุ
และหน่วยงานในสังกัด)  

6.2.2.2  ระบบมติคณะรัฐมนตรี 
6.2.2.3 ระบบคำส ั่ง ระเบ ียบ ประกาศ 
6.2.2.4   ระบบข่าวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
6.2.2.5 ระบบข้อมูลข่าวสารอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ 
6.2.2.6 ร ะ บ บ อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต ห รื อ ร ะ บบ เ ว็ บ ไ ซ ต์ เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง ก า ฬ สิ น ธุ์  (มี ข้ อ มู ล

ข้ึนระบบ ประกอบด้วย การประกวดราคาและสอบราคาสรุปการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายงาน ทางวิชาการ ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ โครงการ/แผนงานของหน่วยงาน สถานที่ติดต่องาน เว็บไซต์ฯ เป็นต้น) 

6.2.2.7   ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
7.    ขั นตอนและก าหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

7.1 ผ ู้มาขอตรวจด ูข้อมูลข่าวสารเขียนค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร 
7.2 ผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารสามารถตรวจดูค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเอง หรือจะขอเจ้าหน ้าท ี่

ประจำศ ูนย์ช ่วยแนะนำค ้นหาให้ก็ได ้ 
7.3 หากผ ู้มาขอตรวจด ูข้อมูลข่าวสารประสงค ์จะได ้สำเนาหรือส าเนาข ้อมูลข่าวสารท ี่มีค ารับรองความ

ถูกต้องให้ยื่นค าร้องตามแบบฟอร์มท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุกำหนดหรือเขียนข้ึนเองโดย ระบุข ้อมูลข่าวสารที่ต ้องการในล ักษณะ
ท ี่อาจเข ้าใจได้ตามสมควร 

7.4 หากข้อมูลข่าวสารที่ประสงค ์จะขอไม่ใช ่ข้อมูลข่าวสารที่ต ้องจ ัดไว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดู เจ้าหน้าท่ี
ประจ าศูนย์จะส่งค าขอไปให้หน ่วยงานท ี่ครอบครองด ูแลข้อมูลข่าวสารน ั้นพิจารณา ดำเนินการต่อไป 

7.5 ก าหนดระยะเวลาในการให้ข้อมูลข่าวสาร 
7.5.1 การให้บริการส าเนาข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ก าหนดระยะเวลา

ภายในวันทำการท ี่มีคำขอน้ัน 
7.5.2 การให้บริการส าเนาข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ ท่ีพร้อมจะให้ได้ก าหนดระยะเวลา ภายในวันทำ

การท ี่ขอหรือโดยเร็ว ท ั้งน ี้ไม่เกิน 15 วัน 
7.5.3 ในกรณีท่ีข้อมูลข่าวสารท่ีขอมีจ านวนมากหรือไม่สามารถรวบรวมส าเนาให้ แล้วเสร็จภายใน 

15 วัน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จะแจ ้งให้ผ ู้ขอทราบ ภายใน 15 วัน ว่าจะให้มารับข้อมูล ข่าวสารได ้ในวันท ี่เท ่าใด 
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ขั นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
ทั งนี   กระบวนการตามขั นตอนทั งหมดจะต้องด าเนินการภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ เป็นการขอ
จ านวนมาก หรือบ่อยครั ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
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ยื่นค าขอข้อมลูข่าวสาร  ณ  ส านักปลัดเทศบาล 1 วนั 

 ส านักปลัดเทศบาล ส่งค าขอให้ ฝ่ายนติิการ (กองวิชาการและแผนงาน  (1 วนั 

   ฝ่ายนิตกิาร ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพ่ือขอข้อมลู 
              มาประกอบการเสนอต่อผู้บรหิาร  3 วัน  

กองวชิาการฯ น าเงนิค่าถ่ายเอกสารสง่ให้ส านักการคลงัเพ่ือออกใบเสร็จ 1 
วัน 

ส านัก  /กอง จดัหาเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัค าขอข้อมูล  
     และรบัรองส าเนาถกูต้องให้เรียบร้อย  1  ชดุ 2 วนั  วัน 

กองวชิาการฯ คดิค่าถ่ายเอกสาร และค่ารบัรองส าเนาถกูต้อง 
                 แจง้ผู้ร้องขอให้มาช าระ 1 วัน  

กองวชิาการถ่ายเอกสาร รบัรองส าเนา แลว้น า     
         เอกสารส่งให้ผู้ยื่นค าขอข้อมูล 5 วัน 
 

ถ้าสงสัยวา่เปน็
ข้อมูลขา่วสารท่ี
ไม่ตอ้งเปดิเผย
หรือไม่  ให้น า 
เสนอเข้าที่
ประชมุ
คณะกรรมการ 
ข้อมูลขา่วสาร
เทศบาลฯ 

แจ้งผู้ขอข้อมูลข่าวสารให้มาช าระเงินค่าธรรมเนียม  1 วนั  
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8.   หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเง่ือนไข 

8.1หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
8.1.1 ความมุ่งหมายส าคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540 มุ่งโดยตรงต่อ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับสิทธิการรับรู้ของประชาชน หรือมุ่งต่อการ จ ัดการความรู้การพ ัฒนาเครือข่ายความรู้จากข้อมูล
ข่าวสารของราชการ โดยก าหนดให้หน ่วยงานของรัฐ มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับข้อมูลข่าวสาร โดยให้เก็บรักษาข้อ มูลข่าวสารต่างๆ ของ
หน่วยงานและต้อง จัดพิมพ์เผยแพร่   จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูหรือเปิดเผยเม่ือประชาชนร้องขอตามล าดับความส าคัญ ของข้อมูล
ข่าวสารบางประเภทท่ีการเปิดเผยอาจกระทบความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของ ประชาชน หรือส ่วนได ้เส ียอันพึงได ้รับความ
ค ุ้มครองของบุคคลอ่ืนได ้และข้อมูลข่าวสารท ั้งหลายเหล ่าน ี้ เม่ือมีอายุครบเวลาท ี่กฎหมายก าหนดหน ่วยงานของรัฐมีหน ้าท ี่ส ่งมอบให้หอ
จดหมายเหต ุแห่งชาต ิ เพ่ือ คัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 

8.1.2 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2549 ท่ีเห็นควรให้น าเรื่องการ จัดระบบ
และการด าเนินการเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนเป็นหนึ่งในตัวช้ีวัด 
(KPI) ประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งเร่ิมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ .ศ.2540 เพ่ือเป็นการสนับสนุนการบังคับใช้
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

8.1.3 หน้าที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
8.1.3.1    เตรียมข้อมูลเพ่ือพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารท่ีจัดท า 

ไว้จัดระบบข้อมูลข่าสาร มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 11 จัดแยกประเภท ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสะดวกรวดเร็วในการค้นหา 
8.1.3.2 เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คือจัดพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่กฎหมายกำหนด  

รวบรวมและจัดส่ง ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมารา 7 เพ่ือพิมพ์เผยแพร ่ในราชกิจจาน ุเบกษา หร ือจ ัดพ ิมพ ์เผยแพร ่ตาม จำนวน
สมควรท ันท ีท ี่มีข ้อมูลข่าวสาร 

1) ดำ เนินการรวบรวมข้อมูลข่าวสารส าคัญไว้ให้ประชาชนตรวจดู ตามมาตรา 9  
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ใช้อ านาจตามมาตรา 9 ออกประกาศเม่ือ 27 กุมภาพันธ์ 2541 ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชน ตรวจดูโดยก าหนดให้หน่วยงาน 

2) จัดสถานที่ส าหรับค้นหาและตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการตาม  ประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 

3) จัดท าดัชนีข้อมูลข่าวสารให้เพียงพอส าหรับบริการประชาชนเพ่ือความ  สะดวกในการ
ค้นหาด้วยตนเอง 

- จัดหาข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ ให้ผู้ขอในเวลาอันสมควร ตามมาตรา 11 ซึ่ง หมายถึงหัวหน้าที่
จัดหาข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วและผู้ขอข้อมูลข่าวสารได้ระบุลักษณะที่อาจเข้าใจได้ ตามควรและไม่ขอรวบรวม    หรือจัดให้มีข้ึนใหม่     
เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะจัดให้หรือไม่ก็ได้ 
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- จัดท าส าเนาและรับรองส าเนาถูกต้อง (มาตรา 9 และมาตรา 11) หน่วยงานของรัฐ
อาจวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการด าเนินการก็ได้ และต้องค านึงถึงการ ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ประกอบด้วย และ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของราชการ โดยได้มีประกาศเร่ือง ค่าธรรมเนียมไว้ว่าถ้าเรียกเก็บไม่
เกินต้นทุนท่ีแท้จริงไม่ต้องขอความ เห ็นชอบจากคณะกรรมการก ่อนก็ได ้ ค ่าธรรมเนียมมี 3 ประเภท ค ือ 

(1)ค่าธรรมเนียมในการท าส าเนาและรับรองส าเนา (2)ค่าธรรมเนียมในการค้นหารวบรวมข้อมูล 
ข่าวสาร 
(3)ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบความถูกต้องและตัดทอนข้อมูลข่าวสารที่ไม่เปิดเผยหน่วยงาน 
-  ให้คำ แ นะน าแก่ผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการที่มิได้อยู่ในความดูและของหน ่วยงาน โดยให้ 

ต ิดต ่อหน ่วยงานของรัฐท ี่ควบค ุมด ูแลข้อมูลข่าวสารน ั ้นๆ (มาตรา 12) 
8.1.3.3 หน้าท่ีพิจารณาสั่งเปิดเผยหรือมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้อง พิจารณาก่อนว่าคำ

ขอน้ันมีล ักษณะช ัดเจนชน ิดที่อาจเข ้าใจได้ตามสมควรหรือไม่ 
กรณีการสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายถือการมีค าสั่ง เปิดเผยเป็นดุลพินิจ

ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ (มาตรา 15 วรรคสอง) ดังนั้น ผ ู้บังค ับบัญชาหรือศาลย่อมไม่มี อ านาจทบทวนหรือยกเล ิกเพิกถอน คำส ั่ง การ
ส ั่งเพิกถอนคำส ั่งเป ิดเผยข ้อมูลข่าวสาร จ ึงมีได ้เฉพาะกรณ ี ผู้บ ังค ับบ ัญชาหรือศาลเห ็นว่าเป็นคำส ั่งท ี่ ไม่ชอบด ้วยกฎหมายเท ่าน้ัน 

การสั่งมิให้เปิดเผยนั้นกฎหมายมิได้ก าหนดว่าเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะ ดังนั้น อาจพิจารณา
ทบทวนหรือยกเลิกเพิกถอนได้ ในกรณีหลังหน่วยงานของรัฐท่ีออกค าส ั ่ง ไม ่เป ิด เผยข ้อม ูล ข่าวสารยังมีหน ้าท ี่ตาม
พระราชบัญญ ัต ิวิธ ีปฏ ิบัต ิราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 40 วรรคแรก ท ี่ต ้องแจ ้งให้ผ ู้ขอรับรู้ข้อมูลข ่าวสารทราบด ้วย
ว ่าอาจอ ุทธรณ ์คำสั่งไม่เปิดเผยนั้น ต่อคณะกรรมการการ วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค าสั่งนั้น โดยยื่นอุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (มาตรา 18) 

8.1.3.4 แจ้งให้ผู้มีประโยชน์ได้เสียในการเปิดเผยข้อมูลข่าว คัดค้านการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
นั้น ตามมาตรา 17  วรรคแรก 

8.1.3.5 จัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและรักษาความปลอดภัยให้แก่ ระบบข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคล (มาตรา 23) ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (มา ตรา 24) แก้ไข และปรับปรุงข้อมูลข่าวสารส ่วนบุคคลเพ่ือความ
ถูกต้องของข้อมูลส ่วนบุคคล (มาตรา 25) 

8.1.3.6 ส ่งมอบข ้อมูลข่าวสารให ้แก่หอจดหมายเหต ุแห ่งชาต ิ กรมศ ิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรฐัเพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 

ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นความลับของทางราชการ เมื่อครบ 25 ปี (มาตรา 15 
และมาตรา 26 วรรคสอง) 

8.1.3.7     ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ 
ผ ู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
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ค ำขอข้อมูลข่ าวส าร 
 
 
 

เรื่อง ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ เรียน

  นายกเทศมนตรีต าบลบัวงาม 

เขียนที่.......................................................... 
วันที.่........เดือน.......................พ.ศ.  ............ 

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................ ...................................อาย.ุ..............ปี  อาช ีพ................................. 

สถานที่ท       างาน/สถานศึกษา........................................................................................อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่............. 
ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต...........................................................จังหวัด.................................. 
หมายเลขโทรศัพท์........................................................................................หมายเลขโทรสาร.............................................. 
มีความประสงค์ขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนี ้  ขอ
ตรวจดู  ขอคัดส าเนา 

  ขอคัดส าเนาที ่มีค ารับรองถูกต ้อง   อ ื่น ๆ 
ในเรื่องต่อไปนี้              ๑............................................................................................................................. ........... 

๒...................................................................................................................... ......          .......... 
๓............................................................................................................................. .......          .. 

เพ ื่อใช้ประโยชน์ (ถ ้ามี)..................................................................................................... .......................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าทราบถึงประกาศคณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการ เร่ือง การ

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของ ราชการดีทุกประการ  ทั้งนี้ได้แนบหลักฐานก ารขอรับข้อมูล
ข่าวสารมาพร้อมนี้ 

 
(ลงช ื่อ)..................................................ผู้ย ื่นค าร้อง 

(...................................................) 
 
 

(ส ำหรับเจ  าหน  าที่) 

 
 

หม ายเหตุ    แนบส าเนาบัตราประจ าตัวประชาชนทุกครั้งท่ีมีการยื่นค าขอ 

เป็นการขอรับบริการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

มาตรา 7 
ได้ด าเนินการ 

มาตรา 9 มาตรา 11 
คว ำมเห็นปลัด 

................................................................................ 
ให้ข้อมูล/เอกสารตามทีต่้องการแลว้ 
ให้เขา้ตรวจข้อมูล/เอกสารแล้ว 
นัดมารับเอกสาร ในวันที่ ........................... 
เปิดเผยได้เฉพาะบางส่วน 
เปิดเผยไม ่ได้ เพราะ.................................... 

(นายอนุสรณ์ กัมพูพงศ์) 
ปล ัดเทศบาลต าบลบ ัวงาม 

คว ำมเป็นน ำยก 
................................................................................ 

(ลงชื่อ)........................................เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯ 
(....................................................) (นายโอภาส แสงอากาศ) 

นายกเทศมนตรีต าบลบ ัวงาม 

ได้รับเอกส ำรแล้ว 
 

(ลงช ื่อ)............................................ผู้ร ับ 



 

 
พระราชบ ัญญ ัต ิ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
--------------------------------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกาล
ปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยท ี่เป ็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปน้ี 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า    “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   พ.ศ.๒๕๔๐” 
มาตรา  ๒ พระราชบัญญัต ิน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดเก้าส ิบว ันนับแต ่วันประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น  ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วใน พระราชบัญญัต ิน้ี  หรือซึ่งขัด

หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบ ัญญัต ิน้ีให้ใช้พระราชบัญญ ัติน้ีแทน 
มาตรา  ๔ ในพระราชบัญญัต ิน้ี 
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เร่ืองราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่า การสื่อความหมายน้ันจะท าได ้โดยสภาพ

ของสิ่งน้ันเองหร ือโดยผ่านวิธ ีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูป ของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การ
บันทึกภาพหรือเสียง การ บันท ึกโดยเคร ื่องคอมพิวเตอร ์ หรือว ิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งท ี่บันท ึกไว้ปรากฏได้ 

“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารท ี่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล 
ของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ เอกชน 



 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  ส่วนราชการส ังกัดรัฐสภา  
ศาลเฉพาะในส ่วนท ี่ไม่เก่ียวกับการพิจารณาพ ิพากษาคดี องค์กร ควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอ่ืนตามท ี่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

“เจ ้าหน้าท ี่ของรัฐ” หมายความว่า  ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให ้แก ่หน่วยงานของรัฐ “ข้อมูลข่าวสารส ่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช ่น 

การศึกษา  ฐานะการเง ิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการท างาน  บรรดาท ี่มีช่ือของ ผู้น้ันหร ือมีเลขหมาย รหัส หรือส ิ่งบอก
ลักษณะอ่ืนท ี่ท าให้รู้ตัวผู้น้ันได้  เช ่น  ลายพิมพ์น้ิวมือ  แผ่นบันทึก ลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิ่ง
เฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่ กรรมแล้วด้วย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ “คนต่างด้าว” หมายความว่า  
บุคคลธรรมดาท ี่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถ ิ่นท ี่อยู ่

ในประเทศไทย  และนิติบุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) บริษัทหร ือห้างหุ้นส่วนที่มีท ุนเกินกึ่งหน่ึงเป็นของคนต่างด้าว  ใบหุ้นชนิดออกให้แก ่ผู้ถือ ให้ถือว่า ใบหุ้นน้ันคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ 
(๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินก่ึงหนึ่งเป็นคนต่างด้าว 
(๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของคนต่างด้าว 
(๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓)    หรือนิติบุคคลอ่ืนใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินก่ึงหนึ่งเป็นคนต่าง 

ด้าว 
นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอ่ืน  ให้ถือ 

ว่าผู้จัดการหรือกรรมการ   หรือสมาชิก  หรือเจ้าของทุนดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว 
มาตรา ๕ ให้นายกร ัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัต ิน้ี และมีอ านาจออกกฎกระทรวง  เพ ื่อ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัต ิน้ี 
กฎกระทรวงนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา ๖ ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการข้ึนในสังกัดส านักงานปลัด ส านักนายกรัฐมนตรี มีหน้าท

ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการและ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงาน
ของรัฐ และให้ค าปรึกษาแก่ เอกชนเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัต ิน้ี 



 

หมวด ๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

 
 

มาตรา  ๗  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย ่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราช กิจจานุเบกษา 
(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
(๒) สร ุปอ านาจหน้าท ี่ท ี่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
(๓) สถานท ี่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของร ัฐ 
(๔) กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ข้อบังคับ  ค าส ั่ง  หนังสือเวียน  ระเบ ียบ  แบบแผน นโยบาย หรือการ ตีความ  ท ั้งน้ี เฉพาะท ี่จัดให้มีข้ึนโดยมี

สภาพอย ่างกฎ เพ ื่อให้มีผลเป็นการท ั่วไปต่อเอกชนท ี่เกี่ยวข้อง 
(๕) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด ข้อมูลข่าวสารใดท่ีได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจ     านวนพอสมควรแล้ว      ถ้ามี
การลงพิมพ์ในราช 

กิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร
ตามวรรคหน่ึงไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจ         าหน่าย 

จ่ายแจก ณ ท ี่ท าการของหน่วยงานของรัฐแห่งน้ันตามท ี่เห ็นสมควร 
มาตรา ๘ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะน ามาใช้บังคับในทางท ี่ไม่เป็นคุณแก ่ผู้ใด

ไม่ได ้  เว ้นแต ่ผู้น้ันจะได้รู้ถึงข ้อมูลข่าวสารน้ันตามความเป็นจร ิง มาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร 
มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร ของราชการอย่างน้อยดังต่อไปน้ีไว้ให้

ประชาชนเข้าตรวจดูได ้ ท ั้งน้ี ตามหลักเกณฑ ์และวิธ ีการท ี่ คณะกรรมการก  าหนด 
(๑) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยท ี่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมท ั้งความเห ็นแย้งและค าสั่งท ี่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔) (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของปีท ี่ก าล ังด าเนินการ 
(๔) คู่มือหรือค าสั่งเกีย่วกับว ิธีปฏิบัติงานของเจ ้าหน้าท ี่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าท ี่ของเอกชน 
(๕) สิ่งพิมพ์ท ี่ได ้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา  ๗ วรรคสอง 
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาท ี่มีลักษณะเป็นการผ ูกขาดต ัดตอนหรือสัญญาร ่วมทุนกับเอกชนในการ จัดท าบริการสาธารณะ 



 

(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท ี่แต ่งต้ังโดยกฎหมาย หรือโดยมต ิคณะรัฐมนตรี ท ั้งน้ี ให้ ระบุรายช่ือรายงานทางวิชาการ รายงาน
ข้อเท ็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารท ี่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 

(๘) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด ข้อมูลข่าวสารท ี่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได ้ตามวรรคหน่ึง  ถ้ามีส่วนท ี่ต้องห้ามมิ
ให้เปิดเผยตาม 

มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือท าโดยประการอ่ืนใดที่ไม่เป็นการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารน้ัน 
บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได ้เส ียเก่ียวข้องหร ือไม่ก็ตาม ย่อมมีส ิทธิเข้าตรวจดู ขอส าเนาหร ือขอส าเนาท ี่มีค า รับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรค

หนึ่งได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้ค านึงถึง
การช่วยเหลือผู้มี รายได ้น้อยประกอบด้วย  ท ั้งน้ี เว ้นแต ่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตราน้ีเพียงใดให้เป ็นไปตามท ี่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 
มาตรา  ๑๐  บทบัญญัติมาตรา  ๗  และมาตรา  ๙  ไม่กระทบถึงข ้อมูลข่าวสารของราชการท ี่มี กฎหมายเฉพาะก าหนดให้มีการ

เผยแพร่หรือเปิดเผย ด้วยวิธีการอย่างอ่ืน 
มาตรา  ๑๑  นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการท ี่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือท ี่จัดไว้ให้ ประชาชนเข้าตรวจดูได ้แล้ว หรือท ี่มีการจัดให้

ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา ๒๖ แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูล ข่าวสารอ่ืนใดของราชการและค าขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจ
เข้าใจได้ตามควร ให้หน่วยงานของร ัฐผ ู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารน้ันให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร  เว ้นแต ่ผู้น้ันขอ 
จ านวนมากหรือบ ่อยคร ั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพท ี่อาจบุบสลายง่าย  หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาใน

การ 
จัดหาให้หรือจะจัดท าส าเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ ได้ 

ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้ว ในสภาพที่พร้อมจะให้ได้  มิใช่เป็นการต้องไป
จัดท า วิเคราะห์ จ าแนก รวบรวม หรือจัดให้มีข้ีนใหม่ เว้นแต่ เป ็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข ่าวสารที่บันท ึกไว้ในระบบการบ ันท ึกภาพหร ือ
เสียง  ระบบ คอมพิวเตอร์  หรือระบบอ ื่นใด  ท ั้งน้ี ตามท ี่คณะกรรมการก าหนด  แต ่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณ ีท ี่ขอ น้ันมิใช่การแสวงหา
ผลประโยชน์ทางการค้า  และเป ็นเร ื่องท ี่จ าเป ็นเพ ื่อปกป้องสิทธิเสร ีภาพส าหรับผู้น้ันหร ือ เป ็นเร ื่องท ี่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ  หน่วยงานของรัฐจะ
จัดหาข้อมูลข่าวสารน้ันให้ก็ได้ 

บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐท่ีจะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดข้ึนใหม่ ให้แก่ผู้ร้องขอ หากเป็นการสอดคล้องด้วยอ านาจ
หน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว 

ให้น าความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม 



 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่มีผู้ยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แม้ว่าข้อมูลข่าวสารที่ ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงาน
ส่วนกลาง หรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้นหรือจะอยู่ใน ความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐท ี่รับค าขอให้ค 
าแนะน า เพ ื่อไปยื่น ค       าขอต่อหน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารน้ันโดยไม่ชักช้า 

ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้ร ับค าขอเห็นว ่าข้อมูลข่าวสารท ่ีมีค าขอเป็นข้อมูลข่าวสารท ี่จัดท าโดยหน่วยงาน ของรัฐแห่งอ่ืน และได ้ระบุห้ามการเป ิดเผย
ไว้ตามระเบ ียบท ี่ก าหนดตามมาตรา  ๑๖  ให้ส ่งค าขอน้ันให้ หน่วยงานของรัฐผู้จัดท    าข้อมูลข่าวสารน้ันพิจารณาเพื่อมีค   าส่ังต่อไป 

มาตรา ๑๓ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม่จัดข้อมูล 
ข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา ๑๑ หรือฝ่า ฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัต ิน้ี หรือ
ปฏิบัติหน้าท ี่ล่าช้าหร ือเห็นว่าตนไม่ได ้รับความสะดวกโดยไม่มี เหตุอันสมควร ผู้น้ันมีสิทธิร ้องเรียนต่อคณะกรรมการ เว ้นแต ่เป ็นเร ื่องเก่ียวกับการมีค าส ั่งมิ
ให ้เป ิดเผยข้อมูล ข่าวสารตามมาตรา ๑๕ หรือค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านตามมาตรา ๑๗   หรือค าสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ 
ลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๕ 

ในกรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบว ันนับแต ่วันท ี่ได ้รับค าร ้องเรียน  
ในกรณีท ี่มีเหตุจ าเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้  แต ่ต้องแสดง เหตุผลและรวมเวลาท ั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหกสิบว ัน 

 
หมวด ๒ ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 

 
 

มาตรา  ๑๔  ข้อมูลข่าวสารของราชการท ี่อาจก่อให้เกิดความเส ียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์จะ เปิดเผยมิได ้
มาตรา  ๑๕  ข้อมูลข่าวสารของราชการท ี่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย ่างใดดังต ่อไปน้ี หน่วยงานของรัฐหรือ เจ ้าหน้าท ี่ของรัฐอาจมีค าส ั่งมิให ้เป ิดเผยก็ได้ 

โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าท ี่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ  และประโยชน์ของเอกชนท ี่เกี่ยวข้องประกอบกัน 
(๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการ

คลังของประเทศ 



 

(๒) การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ได้ ไม่ว่าจะเก่ียวกับการฟ้องคดี การ
ป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้ แหล่งที่มาของข้อมูลข ่าวสารหร ือไม่ก็ตาม 

(๓) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด แต่ทั้งนี้ไม่ รวมถึงรายงานทางวิชาการ  รายงาน
ข้อเท ็จจริง  หรือข้อมูลข่าวสารท ี่น ามาใช้ในการท าความเห็นหรือ 
ค าแนะน าภายในดังกล่าว 

(๔)   การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
(๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดย ไม่สมควร 
(๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการท ี่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย  หรือข้อมูลข่าวสารท ี่มีผู้ให้มาโดยไม่ 

ประสงค์ให้ทางราชการน    าไปเปิดเผยต่อผู้อ่ืน 
(๗) กรณ ีอ่ืนตามท ี่ก าหนดให้พระราชกฤษฎีกา 
ค าส ั่งมิให ้เป ิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได ้  แต ่ต้องระบุไว้ด้วยว ่าท ี่ เป ิดเผยไม่ได้เพราะเป ็ข้อมูลข่าวสารประเภทใด

และเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีค าส ั่งเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารของราชการเป ็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าท ี่ของรัฐตามล าดับสายการบังคับบัญชา  
แต ่ผู้ขออาจ อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเป ิดเผยข้อมูลข่าวสารได ้ตามท ี่ก าหนดในพระราชบัญญัต ิน้ี 

มาตรา ๑๖ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใด ได้หรือไม่ภายใต้เง่ือนไขเช่นใด และสมควรมีวิธี
รักษามิให้รั่วไหลให้หน่วยงานของรัฐก าหนดวิธีการคุ้มครอง ข้อมูลข่าวสารน้ัน  ท ั้งน้ี ตามระเบ ียบท ี่คณะรัฐมนตรีก าหนดว่าด้วยการร ักษาความลับของทาง
ราชการ 

มาตรา  ๑๗  ในกรณีท ี่เจ ้าหน้าท ี่ของรัฐเห ็นว่า  การเป ิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบ ถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด      ให้เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐแจ้งให้ผู้น้ันเสนอ 
ค าคัดค้านภายในเวลาท ี่ก าหนด แต ่ต้องให้เวลาอันสมควรท ี่ผู้นั้นอาจเสนอค าคัดค ้านได้ ซึ่งต ้องไม่น้อยกว่า สิบห้าวันนับแต ่วันท ี่ได ้รับแจ้ง 

ผู้ท ี่ได ้รับแจ้งตามวรรคหน่ึง  หรือผ ู้ที่ทราบว ่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึง ประโยชน์ได้เสียของตน มีสิทธิคัดค้านการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารน้ันได ้โดยท าเป็นหนังส ือถึงเจ้าหน้าท ี่ของรัฐ ผู้รับผิดชอบ 

ในกรณีท ี่มีการคัดค ้าน  เจ ้าหน้าท ี่ของรัฐผู้ร ับผิดชอบต้องพิจารณาค าคัดค ้านและแจ้งผลการพิจารณา ให้ผ ู้คัดค ้านทราบโดยไม่ชักช้า  ในกรณีท ี่มีค 
าส ั่งไม่รับฟังค าคัดค ้าน เจ ้าหน้าท ี่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร นั้นมิได้จนกว่าจะล่วงพ้นก าหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ หรือจนกว่าคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารได้มีค าวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ แล้วแต่กรณี 



 

มาตรา  ๑๘  ในกรณีท ี่เจ ้าหน้าท ี่ของรัฐมีค าส ั่งมิให ้เป ิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา  ๑๔ หรือ 
มาตรา ๑๕ หรือมีค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา ๑๗ ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการวินิจฉัยการเป ิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ภายในสิบห้าวันนับแต ่วันท ี่ได ้รับแจ้งค าส่ังน้ันโดยย ื่นค า อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 

มาตรา  ๑๙  การพิจารณาเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารท ี่มีค าส ั่งมิให ้เป ิดเผยน้ันไม่ว่าจะเป ็นการพิจารณา ของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือศาลก็ได้ จะต้องด าเนิน กระบวนการพิจารณาโดยมิให้ข้อมูลข่าวสารนั้นเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืนใดที่ไม่จ าเป็น
แก่การพิจารณาและใน กรณ ีท ี่จ าเป ็นจะพิจารณาล ับหลังคู่กรณ ีหรือคู่ความฝ ่ายใดก็ได้ 

มาตรา ๒๐ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใด แม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมายใด ให้ ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็นการ
กระท        าโดยสุจริตในกรณีดังต่อไปน้ี 

(๑) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕  ถ้าเจ้าหน้าท ี่ของรัฐได ้ด าเนินการโดยถูกต ้องตามระเบ ียบตาม 
มาตรา ๑๖ 

(๒) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕  ถ้าเจ้าหน้าท ี่ของรัฐในระดับตามท ี่ก าหนดในกฎกระทรวงมีค าส่ังให้ เป ิดเผยเป ็นการท ั่วไปหรือเฉพาะแก ่บุคคล
ใด เพ ื่อประโยชน์อันส าคัญย ิ่งกว่าท ี่เก่ียวกับประโยชน์สาธารณะ หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อ่ืนของบุคคล และค าสั่งนั้นได้กระท าโดย
สมควรแก่เหตุ ในการ น้ีจะมีการก    าหนดข้อจ    ากัดหรือเง่ือนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารน้ันตามความเหมาะสมก็ได้ 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหน่ึงไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดตาม กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกล่าว 
 

หมวด ๓ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

 
 

มาตรา  ๒๑ เพ ื่อประโยชน์แห่งหมวดน้ี “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา ท ี่มีสัญชาติไทย และบุคคล
ธรรมดาท ี่ไม่มีสัญชาติไทยแต ่มีถ่ินที่อย ู่ในประเทศไทย 

มาตรา ๒๒ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐแห่ง อ่ืนตามท ี่ก าหนดในกฎกระทรวง  อาจออก
ระเบ ียบโดยความเห ็นชอบของคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่มิให้น าบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓  มาใช้บังคับกับ
ข้อมูลข่าวสารส่วน 
บุคคลท ี่อยู่ในความควบค ุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้ 

หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนที่จะก าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่ง การเปิดเผยประเภทข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการ ด าเนินการของหน่วยงานดังกล่าว 



 

มาตรา  ๒๓  หน่วยงานของร ัฐต้องปฏิบัติเก่ียวกับการจัดระบบข้อมูลข ่าวสารส ่วนบุคคลดังต ่อไปน้ี 
(๑) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส ่วนบุคคลเพ ียงเท ่าท ี่เก่ียวข้อง และจ าเป ็นเพ ื่อการด าเนินงานของ หน่วยงานของรัฐให้ส าเร็จตาม

ว ัตถ ุประสงค์เท ่าน้ัน  และยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเม่ือหมดความ 
จ าเป ็น 

(๒) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึง ประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลน้ัน 
(๓) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต ้องอย ู่เสมอเก่ียวกับส่ิงดังต่อไปนี้ (ก) ประเภทของบุคคลท ี่มีการเก็บข้อมูลไว้ 

(ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (ค) ลักษณะการใช้
ข้อมูลตามปกติ 
(ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล (จ) วิธ ีการขอให้แก ้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อมูล 
(ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล 

(๔)  ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ 
(๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบ ุคคล ตามความเหมาะสม  เพ ื่อ ป้องกันมิให้มีการน าไปใช้โดยไม่

เหมาะสมหร ือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล 
ในกรณีท ี่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล  หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ ล่วงหน้าหรือพร ้อมกับการขอข้อมูลถึง

วัตถ ุประสงค์ท ี่จะน าข้อมูลมาใช้  ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ  และ กรณ ีท ี่ขอข ้อมูลนั้นเป็นกรณ ีท ี่อาจให้ข้อมูลได ้โดยความสมัครใจหรือเป ็นกรณ ีมี
กฎหมายบ ังคับ 

หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ ใดซ ึ่งจะเป็นผลให้บุคคลท ั่วไปทราบข้อมูล
ข่าวสารน้ันได ้  เว ้นแต ่เป ็นไปตามล ักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 

มาตรา  ๒๔  หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส ่วนบุคคลท ี่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต ่อ หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผู้อ่ืน โดย
ปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้า หรือในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยดังต่อไปนี้ 

(๑) ต่อเจ้าหน้าท ี่ของรัฐในหน่วยงานของตน เพ ื่อการน าไปใช้ตามอ านาจหน้าท ี่ของหน่วยงานของร ัฐ แห่งน้ัน 
(๒) เป ็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในว ัตถ ุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส ่วนบุคคลน้ัน (๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ท างานด้วยการ
วางแผน หรือการสถิติ หรือส ามะโนต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ต้อง 

รักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อ่ืน 
(๔) เป ็นการให้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาว ิจัย โดยไม่ระบุช่ือหรือส ่วนท ี่ท าให้รู้ว ่าเป็นข้อมูลข่าวสาร ส่วนบ ุคคลท ี่เกี่ยวกับบ ุคคลใด 
(๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง เพ่ือการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา 



 

(๖) ต่อเจ้าหน้าท ี่ของรัฐ เพ ื่อการป้องกันการฝ ่าฝ ืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  การสืบสวน  การ สอบสวน หรือการฟ้องคดี  ไม่ว่าเป็น
คดีประเภทใดก็ตาม 

(๗) เป ็นการให้ซึ่งจ าเป ็น เพ ื่อการป้องกันหร ือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
(๘) ต่อศาล และเจ ้าหน้าท ี่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบ ุคคลท ี่มีอ านาจตามกฎหมายท ี่จะขอ ข้อเท็จจริงดังกล่าว 
(๙) กรณ ีอ่ืนตามท ี่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้มีการจัดท า บัญชีแสดงการเป ิดเผยก ากับไว้กับข้อมูล

ข่าวสารน้ัน  ตามหลักเกณฑ ์และวิธ ีการท ี่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา  ๒๕  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕  บุคคลย ่อมมีสิทธิท ี่จะได้รู้ถึงข ้อมูลข่าวสาร ส่วนบ ุคคลท ี่เก่ียวกับตน  และเม่ือบุคคลน้ันมีค 

าขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐท ี่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร 
น้ันจะต้องให้บุคคลน้ันหรือผู้กระท าการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรือได้รับส าเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ส่วนที่เก่ียวกับบุคคลนั้น และให้น ามาตรา ๙ 
วรรคสอง และวรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การเป ิดเผยรายงานการแพทย์ท ี่เกี่ยวกับบ ุคคลใด  ถ้ากรณ ีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าท ี่ของรัฐจะเปิดเผยต่อ เฉพาะแพทย์ท่ีบุคคลนั้นมอบหมายก็ได้ 
ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส ่วนบุคคลท ี่เก่ียวก ับตนส่วนใดไม่ถูกต ้องตามท ี่เป ็นจริง ให้มีส ิทธิย ื่น ค าขอเป็นหนังส ือให้หน่วยงานของรัฐท ี่

ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก ้ไขเปลี่ยนแปลงหร ือลบข้อมูลข่าวสาร ส่วนนั้นได้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาค าขอดังกล่าว และแจ้งให้บุคคลนั้น
ทราบโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีท ี่หน่วยงานของรัฐไม่แก ้ไขเปลี่ยนแปลงหร ือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามท ี่มีค าขอ ให้ผ ู้น้ันมี สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เป ิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบว ันนับแต ่วันได ้รับแจ้งค าส่ังไม่ ยินยอมแก ้ไขเปลี่ยนแปลงหร ือลบข้อมูลข่าวสาร  โดยย ื่นค าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ  
และไม่ว่ากรณีใดๆ ให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุค าขอของตนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ท ี่เกี่ยวข้องได ้ 

ให้บ ุคคลตามท ี่ก าหนดในกฎกระทรวงมีส ิทธิด าเนินการตามมาตรา ๒๓  มาตรา ๒๔ และมาตราน้ีแทน ผู้เยาว์  คนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้
ความสามารถ  หรือเจ้าของข้อมูลท ี่ถึงแก่กรรมแล้วก็ได ้ 

 
หมวด ๔ เอกสารประวัติศาสตร์ 

 
 

มาตรา ๒๖ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบ ก าหนดตามวรรคสองนับแต ่วันท ี่เสร็จส ิ้นการจัด
ให้มีข้อมูลข่าวสารน้ัน ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอ 
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามท ี่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา เพ ื่อคัดเลือก ไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 



 

ก าหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกประเภท ดั ง น้ี 
(๑) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔   เม่ือครบเจ็ดสิบห้าปี 
(๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕  เม่ือครบย ี่สิบป ี 
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) หน่วยงานของรัฐยังจ         าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพื่อประโยชน์ในการใช้  สอย  โดยต้องจัดเก็บและจัดให้

ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามท ี่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม ศิลปากร 
(๒) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารนั้นยังไม่ควรเปิดเผย โดยมีค าสั่งขยายเวลาก ากับไว้เป็น การเฉพาะราย ค าสั่งการขยายเวลานั้น

ให้ก าหนดระยะเวลาไว้ด้วย 
แต่จะก าหนดเกินคราวละห้าปีไม่ได้ การตรวจสอบหร ือทบทวนมิให้มีการขยายเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจ าเป ็น ให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ ์และวิธ ีการท ี่ก าหนดในกฎกระทรวง 

บทบัญญัติตามมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท ี่
ของรัฐจะต ้องท าลายหรืออาจท าลายได ้โดยไม่ต ้องเก็บรักษา 

 
หมวด ๕ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 
 

มาตรา  ๒๗  ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยร ัฐมนตรี ซึ่ง นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เป็นประธาน ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีก เก้าคนเป็นกรรมการ 

ให้ปลัดส านักนายกร ัฐมนตรีแต่งตั้ง ข้าราชการของส านักงานปลัดส านักนายกร ัฐมนตรีคนหน่ึงเป็น เลขานุการ   และอีกสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สอดส่องดูแล และให้ค าแนะน าเก่ียวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของ รัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัต ิน้ี 
(๒) ให้ค าปร ึกษาแก่เจ้าหน้าท ี่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ  เกีย่วกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัต ิน้ี ตามท ี่ได ้รับค าขอ 



 

(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของ คณะรัฐมนตรีตาม
พระราชบัญญัต ิน้ี 

(๔) พิจารณาและให้ความเห ็นเร ื่องร ้องเรียนตามมาตรา  ๑๓ 
(๕) จัดท ารายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัต ิน้ี เสนอคณะรัฐมนตรีเป ็นครั้งคราวตาม ความเหมาะสม   แต่อย่างน้อยปีละ

หนึ่งคร้ัง 
(๖) ปฏิบัติหน้าท ี่อ่ืนตามท ี่ก าหนดในพระราชบัญญัต ิน้ี 
(๗) ด าเนินการเร ื่องอื่นตามท ี่คณะรัฐมนตรีหรือนายกร ัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๒๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ สามปีนับแต่วันท่ีได้รับแต ่งตั้ง  ผู้ที่พ้น

จากต าแหน่งแล้วอาจได ้รับแต ่งต้ังใหม่ได ้ 
มาตรา ๓๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งตาม 

มาตรา ๒๗ พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ (๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓)  คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤต ิเส ื่อมเสีย  บกพร ่อง  หรือไม่สุจร ิตต ่อหน้าท ี่  หรือ หย่อนความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวน กรรมการท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ให้ประธานกรรมการเป ็นประธานในท ี่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ หน้าท ี่ได ้  ให้

กรรมการท ี่มาประชุมเล ือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท ี่ประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท ่ากัน ให้ประธานในท ี่

ประชุมออกเสียงเพ ิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
มาตรา  ๓๒  ให้คณะกรรมการมีอ านาจเร ียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งว ัตถ ุ  เอกสาร หรือ พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณา

ได้ 
มาตรา  ๓๓  ในกรณีท ี่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว ่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามท ี่มีค าขอไม่ว่าจะเป ็นกรณ ี 

มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถ้าผู้มีค าขอไม่เช่ือว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา 
๑๓  ให้คณะกรรมการมีอ านาจเข้าด าเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการท ี่เก่ียวข้องได ้ และแจ้งผล การตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ 



 

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย เข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารท ี่อยู่ในความ
ครอบครองของตนได้ ไม่ว่าจะเป ็นข้อมูลข่าวสารท ี่เป ิดเผยได ้หรือไม่ ก็ตาม 

มาตรา  ๓๔  คณะกรรมการจะแต่งต ั้งคณะอนุกรรมการเพ ื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใดอยา่ง 
หนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้และให้น าความในมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๖           คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

 
 

มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการ  มีอ านาจหน้าท ี่พิจารณาว ินิจฉัยอุทธรณ ์ค าส ั่งมิให ้ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือค าสั่งไม่รับฟังค า
คัดค้านตามมาตรา ๑๗  และ 
ค าสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรค

หนึ่ง  ให้แต่งตั้งตามสาขาความ 
เช ี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข ่าวสารของราชการ  เช ่น  ความม่ันคงของประเทศ  เศรษฐกิจและการคลัง ของประเทศ  หรือการบังคับใช้กฎหมาย 

มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะหนึ่งๆ ประกอบด้วยบุคคลตาม ความจ าเป ็น แต ่ต้องไม่น้อยกว ่าสามคน  และ
ให้ข้าราชการท ี่คณะกรรมการแต ่งตั้งปฏิบัติหน้าท ี่เป ็น 
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ในกรณีพิจารณาเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารซึ่งมาจากหน่วยงานของรัฐ
แห่งน้ันจะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้ 

กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการไม่ได้ 
มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งค าอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร โดยค านึงถึงความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน

ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละ สาขาภายในเจ็ดวัน นับแต ่วันที่คณะกรรมการได ้รับค าอุทธรณ์ 
ค าว ินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเป ิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นท ี่สุด และในการมีค าวินิจฉัยจะมี ข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือให ้

หน่วยงานของรัฐท ี่เกี่ยวข้องปฏิบัติเก่ียวกับกรณีใดตามท ี่เห ็นสมควรก็ ได้ 
ให้น าความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม 



 

มาตรา ๓๘ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละสาขา วิธี พิจารณาและวินิจฉ ัย  และองค์คณะในการ
พิจารณาและวินิจฉ ัย  ให้เป็นไปตามระเบ ียบท ี่คณะกรรมการ ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓๙ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทก าหนดโทษท่ีประกอบ กับบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม 

 
หมวด ๗ บทก าหนด
โทษ 

 
 

มาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค  าสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจ าคุก ไม่เกิน
สามเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าพ ันบาท  หรือท ั้งจ าท ั้งปร ับ 

มาตรา  ๔๑  ผู้ใดฝ่าฝืนหร ือไม่ปฏิบัต ิตามข้อจ ากัดหรือเง่ือนไขท ี่เจ ้าหน้าท ี่ของรัฐก าหนดตามมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี  หรือ
ปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือท ั้งจ าท ั้งปร ับ 

 
บทเฉพาะกาล 

 
 

มาตรา ๔๒ บทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของ ราชการท่ีเกิดข้ึนก่อนวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้ เพ ื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได ้ แล้วแต่กรณี
 ท ั้งน้ี ตามหลักเกณฑ ์และวิธีการท ี่คณะกรรมการจะได้ก าหนด 

มาตรา  ๔๓  ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗  ในส ่วนท ี่เก่ียวกับ ข้อมูลข่าวสารของราชการ  ยังคงใช้บังคับ
ต่อไปได้เท ่าท ี่ไม่ข ัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัต ิน้ี  เว ้นแต ่ระเบ ียบ ที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา ๑๖ จะได้ก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ชวลิต 

ยงใจยุทธ 
นายกรัฐมนตรี 



 

 หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้ ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได ้รับข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป ็นส่ิงจ าเป ็น เพ ื่อท ี่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้ส ิทธิทางการเมืองได ้โดยถูกต้องกับความ
เป็นจร ิง  อัน เป ็นการส่งเสร ิมให้มีความเป็นร ัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งข้ึน  สมควรก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได ้รู้ข้อมูล ข่าวสารของราชการ  โดยมี
ข้อยกเว้นอันไม่ต ้องเปิดเผยท ี่แจ้งชัดและจ าก ัดเฉพาะข ้อมูลข่าวสารท ี่หาก เป ิดเผยแล้วจะเกิดความเส ียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ท่ีส าคัญของ
เอกชน ท ั้งน้ี เพ ื่อพัฒนา ระบอบ
ประชาธ ิปไตยให้ม่ันคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าท ี่ของตนอย่างเต็มที่  เพ ื่อท ี่จะ ปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่งด้วย 
ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่ เกีย่วข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน  จึงจ าเป ็นต้องตราพระราชบัญญัต ิน้ี 


