
แนวทางปฏิบัตติามพระราชบัญญตัข้ิอมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 
**************** 

 

1.  เจตนารมณ์ของพระราชบัญญตัข้ิอมูลข่าวสารของประชาชน  พ.ศ. 2540   
     พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540  มีเจตนารมณ์พื้นฐานสาํคญัอยู ่ 5  ประการ  คือ 
 1.1  เพื่อเป็นการประกนัสิทธิรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชน  ในการดาํเนินการต่างๆ  ของหน่วยงาน
ของรัฐอย่างกวา้งขวาง  และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารของหน่วยงานของรัฐอนัจะ
นาํไปสู่กระบวนการบริหารของรัฐท่ีเป็นธรรม     
 1.2  เพ่ือกระตุน้ให้ประชาชนสามารถใชสิ้ทธิทางการเมืองไดโ้ดยถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริงซ่ึง
จะนาํไปสู่การพฒันาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 1.3  เพื่อความจาํเป็นในการคุม้ครองขอ้มูลข่าวสารบางประเภทซ่ึงกฎหมายไดก้าํหนดไวเ้ก่ียวกบั
การรักษาความมัน่คงของรัฐ  ประโยชน์ท่ีสาํคญัของเอกชนและคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคล 
 1.4  เพื่อส่งเสริมการปฏิรูประบบราชการ  การเปล่ียนแปลงทศันคติของเจา้หนา้ท่ี  หน่วยงานของรัฐ
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของหน่วยงานของรัฐและต่อประชาชน 
 1.5  เพื่อการพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารของภาครัฐ  โดยการจาํแนกและจัดระบบเพื่อให้การ
นาํไปใชป้ระโยชน์  และการคุม้ครองขอ้มูลข่าวสารเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  
 จากเจตนารมณ์ขา้งตน้ทาํให้เน้ือหาสาระของพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540  
ในหมวดท่ี  1  นับตั้งแต่  มาตรา  7 – 13  ไดบ้ญัญติัถึงการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารท่ี
หน่วยงานของรัฐตอ้งลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา  ขอ้มูลข่าวสารท่ีหน่วยงานของรัฐตอ้งจดัให้มีไวใ้ห้
ประชาชนเขา้ตรวจดู  และขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีหน่วยงานของรัฐตอ้งจดัหาใหแ้ก่ประชาชนผูข้อ 
 

2.  บทบัญญตัทิีเ่ป็นกญุแจในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 2.1  มาตรา  7  หน่วยงานของรัฐตอ้งส่งขอ้มูลข่าวสารของราชการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี ลงพิมพใ์น
ราชกิจจานุเบกษา 
      (1)  โครงสร้างและการจดัองคก์รในการดาํเนินงาน 
      (2)  สรุปอาํนาจหนา้ท่ีท่ีสาํคญัและวิธีการดาํเนินงาน 
      (3)  สถานท่ีติดต่อเพ่ือขอรับขอ้มูลข่าวสาร 
      (4)  กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ขอ้บงัคบั  คาํสัง่  หนงัสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน  นโยบายหรือการ
ตีความ  ทั้งน้ี  เฉพาะท่ีจดัใหมี้ข้ึนโดยมีสภาพอยา่งกฎ  เพื่อใหมี้ผลเป็นการทัว่ไปต่อเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
      (5)  ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการกาํหนด  
 
           



 2.2  มาตรา  9  ภายใตบ้งัคบัมาตรา  14  และมาตรา  15  หน่วยงานของรัฐตอ้งจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ีไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้ ประกอบดว้ย 
      (1)  ผลการพิจารณาหรือคาํวินิจฉยัท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชน 
      (2)  นโยบายหรือการตีความท่ีไม่เขา้ข่ายตอ้งลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา  7 (4)   
      (3)  แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของปีท่ีกาํลงัดาํเนินการ 
      (4)  คู่มือหรือคาํสัง่เก่ียวกบัวิธีปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนา้ท่ีของเอกชน 
      (5)  ส่ิงพิมพท่ี์ไดมี้การอา้งอิงถึงตามมาตรา  7  วรรคสอง 
      (6)  สญัญาสมัปทาน  สญัญาท่ีมีลกัษณะเป็นการผกูขาดตดัตอนหรือสญัญาร่วมทุนกบัเอกชน 
ในการจดัทาํบริการสาธารณะ 
      (7)  มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยกฎหมาย  หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  
ทั้งน้ีใหร้ะบุรายช่ือรายงานทางวิชาการ  รายงานขอ้เทจ็จริง  หรือขอ้มูลข่าวสารท่ีนาํมาใชใ้นการพิจารณาไวด้ว้ย 
      (8)  ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการกาํหนด 
 2.3  มาตรา  11  นอกจากขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา  หรือจดัไวใ้ห้
ประชาชนเขา้ตรวจดูไดแ้ลว้  ถา้บุคคลใดขอขอ้มูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการและคาํขอของผูน้ั้นระบุขอ้มูล
ข่าวสารท่ีตอ้งการในลกัษณะท่ีอาจเขา้ใจไดต้ามควร  ให้หน่วยงานของรัฐผูรั้บผิดชอบจดัหาขอ้มูลข่าวสาร
นั้นใหแ้ก่ผูข้อภายในเวลาอนัสมควร  เวน้แต่ผูน้ั้นขอจาํนวนมากหรือบ่อยคร้ังโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
      *  ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีสภาพท่ีอาจบุบสลายง่าย  หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจดัหาให้
หรือจะจดัทาํสาํเนาใหใ้นสภาพอยา่งหน่ึงอยา่งใด  เพื่อมิใหเ้กิดความเสียหายแก่ขอ้มูลนั้น 
      *  ขอ้มูลข่าวสารท่ีหน่วยงานของรัฐจดัหาใหต้อ้งเป็นขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ในสภาพท่ีพร้อมจะใหไ้ด ้ 
มิใช่เป็นการตอ้งไปจดัทาํ  วิเคราะห์  จาํแนก  รวบรวม  หรือจดัให้มีข้ึนใหม่  แต่ถา้หน่วยงานของรัฐเห็นว่า
กรณีท่ีขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการคา้  และเป็นเร่ืองท่ีจาํเป็นเพ่ือปกป้องสิทธิเสรีภาพ
สาํหรับผูน้ั้นหรือเป็นเร่ืองท่ีจะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ  หน่วยงานของรัฐจะจดัหาขอ้มูลนั้นใหก้ไ็ด ้
 2.4  มาตรา  12  ในกรณีท่ีมีผูย้ื่นคาํขอขอ้มูลตามมาตรา  11  แมว้่าขอ้มูลจะอยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานส่วนกลาง  หรือส่วนสาขาของหน่วยงานนั้น  หรือจะอยูใ่นความควบคุมดูแลของหน่วยงาน
ของรัฐแห่งอ่ืน  ให้หน่วยงานของรัฐท่ีรับคาํขอให้คาํแนะนาํเพื่อให้ผูข้อไปยื่นคาํขอต่อหน่วยงานของรัฐท่ี
ควบคุมดูแลขอ้มูลนั้นโดยไม่ชกัชา้ 

3.  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 ตามมาตรา  9  แห่งพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540  บญัญติัใหห้น่วยงานของ
รัฐตอ้งจัดให้มีขอ้มูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวใ้ห้ประชาชนเขา้ตรวจดู 
ประกอบกบัคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ  ไดมี้ประกาศเร่ือง   หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกบั
การจดัให้มีขอ้มูลข่าวสารของราชการไวใ้ห้ประชาชนเขา้ตรวจดู  ณ  ท่ีทาํการของหน่วยงานของรัฐ โดย
เรียกสถานท่ีท่ีจดัเกบ็รวบรวมขอ้มูลข่าวสารและใหบ้ริการวา่  “ ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ”  



 

 หลกัเกณฑ์และวธีิการเกีย่วกบัการจดัให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 1.  ขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการให้บริการ  7  ขั้นตอน  ประกอบดว้ย 
      1.1  การมอบหมายหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ   
      1.2  สถานท่ีตั้งของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร   ใหจ้ดัตั้งภายในสาํนกังานท่ีลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา  
ยกเวน้จาํเป็นจริงๆ  ซ่ึงไปจดัตั้งท่ีอ่ืนได ้ โดยจดัใหห้อ้งหน่ึงหอ้งใดเป็นสดัส่วนหรือหอ้งสมุดของหน่วยงาน  
จดัทาํป้ายช่ือ  ศูนยข์อ้มูลข่าวสารของหน่วยงาน  ติดไวใ้ห้เห็นชัดเจน  หรือทาํแผนผงัท่ีตั้ งศูนยไ์วห้น้า
สาํนกังาน 
      1.3  วสัดุ  อุปกรณ์  และครุภณัฑ์  ประกอบดว้ย  โต๊ะ  เกา้อ้ี  ตูเ้อกสาร   แฟ้มขอ้มูล  โทรศพัท ์ 
กระดาษ/เคร่ืองเขียนเท่าท่ีจาํเป็น  แบบฟอร์มต่างๆ  และส่ิงอาํนวยความสะดวก  เช่น  พดัลม ตูน้ํ้ าเยน็ ฯ 
      1.4  การคดัเลือกเจา้หนา้ท่ีประจาํศูนย ์  หน่วยงานตอ้งแต่งตั้งบุคลากรทาํหนา้ท่ีประจาํศูนยอ์ยา่ง
นอ้ยควรมีคุณสมบติั  ดงัน้ี  (1)  ผา่นการอบรมหรือมีความรู้กฎหมายขอ้มูลข่าวสารของราชการ  (2)  มีมนุษย์
สัมพนัธ์ดี  (3)  สามารถประสานงานกบัทุกหน่วยงานไดเ้ป็นอยา่งดี (4)  มีความสามารถในการจดัระบบแฟ้ม  
ระบบการสืบคน้ขอ้มูลหรือดชันี (5)  ปฏิบติัหนา้ท่ีประจาํศูนยอ์ยา่งต่อเน่ือง 
      1.5  ระเบียบและหลกัเกณฑก์ารใหบ้ริการ ใหห้น่วยงานเป็นผูก้าํหนดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
      1.6  ขอ้มูลข่าวสารและการจดัระบบขอ้มูลข่าวสาร   
      1.7  ขั้นตอนการให้บริการขอ้มูลข่าวสาร  เม่ือประชาชนเขา้มาตรวจดูขอ้มูลข่าวสาร  เจา้หนา้ท่ี
ประจาํศูนยจ์ะตอ้งแนะนาํให้ลงช่ือในสมุดทะเบียนเพื่อเป็นหลกัฐานของทางราชการ  แนะนาํให้ตรวจดู
ขอ้มูลจากบตัรดชันีรายการ  หรือระบบคอมพิวเตอร์  รวมทั้งใหค้วามช่วยเหลือในการคน้หา  หากไม่มีขอ้มูล
ในหน่วยงานนั้น  แต่มีอยู่ท่ีหน่วยงานอ่ืนให้แนะนาํเพื่อไปยื่นคาํขอต่อหน่วยงานอ่ืนโดยไม่ชกัชา้  กรณีท่ี
ประชาชนขอขอ้มูลข่าวสารและขอ้มูลนั้นหน่วยงานมีพร้อมท่ีจดัให ้ จะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว   
กรณีท่ีขอ้มูลข่าวสารท่ีขอมีจาํนวนมาก  หรือไม่สามารถดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน  15  วนั  ตอ้งแจง้ให ้
ผูข้อขอ้มูลทราบ  ภายใน  15  วนั  รวมทั้งแจง้กาํหนดวนัท่ีจะดาํเนินการแลว้เสร็จใหท้ราบดว้ย   

 2.  ข้อควรจาํ  
  ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา  7  และมาตรา  9  ท่ีตอ้งจดัไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดูไดน้ั้นจะตอ้ง 
  2.1  เป็นสาํเนาขอ้มูลข่าวสาร  ตน้ฉบบัหรือตวัจริงยงัคงเกบ็อยูท่ี่หน่วยงานเจา้ของเร่ือง 
  2.2  ไม่อนุญาตให้ยืมออกไปนอกศูนยข์อ้มูลข่าวสารเพราะขดัต่อเจตนาการจดัเอาไวใ้ห้
ประชาชนเขา้ตรวจดู  ตอ้งศึกษาคน้ควา้ในศูนยข์อ้มูลข่าวสาร  หากตอ้งการขอขอ้มูลใดให้ยื่นคาํร้องต่อ
เจา้หนา้ท่ี 
  2.3  ผูเ้ขา้ตรวจดูขอ้มูลข่าวสารตอ้งเป็นคนไทย 
  2.4  ผูเ้ขา้ตรวจดูขอ้มูลข่าวสารไม่จาํเป็นตอ้งมีส่วนไดส่้วนเสียเก่ียวขอ้งและไม่จาํเป็นตอ้ง
บอกเหตุผล 



  2.5  สิทธิของคนต่างดา้ว  ในการขอตรวจดูขอ้มูลข่าวสาร  ตามมาตรา  9  วรรคส่ีบญัญติัว่า  
ให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดโดยกฎกระทรวงซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่มี  ดงันั้น  จึงเป็นเร่ืองท่ีเจา้หนา้ท่ีตอ้งใชดุ้ลพินิจ
โดยมีหลกั  ดงัน้ี 
       (1)  ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา  7  ซ่ึงลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาถือว่าเป็นการเปิดเผย
ต่อสาธารณะแลว้และเป็นสากล  ดงันั้น  คนต่างดา้วยอ่มขอดูได ้
       (2)  หากเป็นขอ้มูลตามมาตราอ่ืน  เจา้หน้าท่ีประจาํศูนยค์วรแนะนาํให้ทาํหนังสือขอ
ตรวจดูหรือขอสําเนาเฉพาะเร่ืองท่ีตนเก่ียวขอ้ง  หรือเพื่อปกป้องสิทธิของตนเอง  คาํขอเช่นน้ีเจา้หน้าท่ี
สามารถใชดุ้ลพินิจวา่  สมควรใหต้รวจดูหรือใหส้าํเนาไดห้รือไม่ 
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