
เพิ�มความโปร่งใส 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ.2540254025402540 มีจุดประสงค์ใด ? ..... 

เหตุผลของการมีกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

นั�น เนื�องจาก ในระบอบประชาธิปไตยการให้ประชาชน

มีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี�ยวกบั

การดําเนินงานต่างๆ ของรัฐเป็นสิ�งจําเป็น เพื�อที�

ประชาชนจะได้สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ

ทาง 

การเมืองได้โดยถูกต้องตรงตามความเป็นจริงอนัจะเป็น

การส่งเสริมให้รัฐบาลมีการบริหารที�มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และเป็นไปเพื�อประชาชนมากยิ�งขึ�น 

ประชาชนทุกคนมีสิทธิขอดู ตรวจด ู
สาํเนาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
ของรัฐหรือไม่ ?..... 

กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้ให้สิทธิ 

อย่างมากกบัประชาชนในการขอข้อมูลข่าวสาร 

จากหน่วยงานของรัฐโดยกาํหนดให้ประชาชน 

ผู้ใดกไ็ด้ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 

สามารถใช้สิทธิขอดู ขอตรวจดู และขอสําเนา 

ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐได้  ยกเว้น 

ข้อมูลข่าวสารบางประเภทที�กาํหมายกาํหนดให้ 

หน่วยงานของรัฐบาลไม่เปิดเผยกไ็ด้ 

สรา้งความมั�นใจ 
ประชาชนสามารถเข้าถงึข้อมูลข่าวสารของ 

ราชการได้อย่างไร ? ..... 

กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้ม ี

ข้อกาํหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งต้องเปิดเผย 

ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ทราบโดยวธิีการ 

และรูปแบบต่างๆได้ดงันี� 

1....    นําข้อมูลข่าวสารตามที�กฎหมายกาํหนดลง 

พมิพ์ในราชกจิจานุเบกษา เช่น ข้อมูลข่าวสาร 

เกี�ยวกบัโครงสร้างและการจดัองค์กร สรุป 

อาํนาจหน้าที�ที�สําคัญและวธิีดําเนินการ เป็นต้น 

2....    นําข้อมูลข่าวสารตามที�กฎหมายกาํหนดมา 

รวบรวมไว้ที�ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื�อให้ 

        ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก เช่น 

        ข้อมูลข่าวสารเกี�ยวกบันโยบาย แผนงาน 

        โครงการ และงบประมาณของหน่วยงาน 

        ของรัฐ สัญญาสัมปทาน สัญญาที�มลีกัษณะ 

         ผูกขาด ตดัตอน เป็นต้น 

3....    ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ตามที�ประชาชน 

ได้มคีําขอนอกจากเป็นข้อมูลข่าสารที�เข้าข้อ 

         ยกเว้นไม่ต้องเปิดเผย เช่น ข้อมูลข่าวสารที� 

         อาจก่อให้เกดิความเสียหายต่อสถาบัน 

         พระมหากษตัริย์ หรือความมั�นคงของ 

         ประเทศ ในทางเศรษฐกจิหรือการคลงั เป็นต้น 
 

ราชการไทย พรอ้มใหข้อ้มูล 
 

 

 ถ้าประชาชนไปขอข้อมูลข่าวสาร 
 และหน่วยงานของรัฐนิ.งเฉย 
 หรือปฏเิสธไม่เปิดเผย หรือปฏเิสธว่า 
 ไม่มีข้อมูลข่าวสารที.ขอ 
 ประชาชนจะมีสิทธิดาํเนินการอย่างไร ? ..... 
          
        
       ���������������� 

 

ในกรณทีี�ไปขอข้อมูลข่าวสารแล้วหน่วยงาน

ของรัฐนิ�งเฉย หรือปฏเิสธไม่เปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารหรือปฏเิสธว่าไม่มขี้อมูลข่าวสารตาม

คาํขอกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้

กาํหนดให้ประชาชนมสีิทธิร้องเรียน หรือ

อทุธรณ์ไปยงัคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

ของราชการได้ 
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ประชาชนจะสามารถร้องเรียนหรืออุทธรณ์ 
การไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายขอ้มูลข่าวสารของ 
ราชการของหน่วยงานของรัฐไดอ้ยา่งไร 
ประชาชนสามารถส่งเรื(องร้องเรียนหรือ 
อุทธรณ์ไปยงัคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสาร 
ของราชการซึ(งสามารถดาํเนินการไดโ้ดย 
ส่งเป็นจดหมายหรือไปดว้ยตนเองที(สาํนกังาน 
คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

“เพิ(มความโปร่งใส สร้างความมั(นใจ 

ราชการไทย พร้อมใหข้อ้มูล” 
 

 
 

 

                                     
                

    พระราชบญัญตัิขอ้มูลข่าวสาร 
    ของราชการ พ.ศ.2540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
    เปิดเผยเป็นหลกั 

    ปกปิดเป็นขอ้ยกเวน้ 
 

จดัทาํโดย 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการอบต.กายูบอเกาะ 

โทร.0-7325-4353  WWW.KAYUBOKO.GO.TH 

 

 

 

 

 

        ศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ
ที์ � 2
0
 จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน

 ี

ตวัอย่างหนงัสอืรอ้งเรียน    

                               
        วนัที(.....เดือน.........พ.ศ.......... 

เรียน  ประธานกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
                ขา้พเจา้............................นามสกุล............................ 
อยูบ่า้นเลขที(......ตรอก ซอย...........................หมู่ที(.................... 
ถนน..................ตาํบล แขวง...................อาํเภอ เขต.................. 
จงัหวดั................รหัสไปรษณีย.์...............โทรศพัย.์.................. 
ขอร้องเรียนต่อคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการวา่
หน่วยงานของรัฐคือ.......................................ไดก้ระทาํการเป็น
การฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 เกี(ยวกบักรณีเพิกเฉยไม่พิจารณาคาํขอดู
ขอ้มูลข่าวสารของขา้พเจา้  โดยเมื(อวนัที(
.........................................ขา้พเจา้ไดใ้ชส้ิทธิตาม
พระราชบญัญตัิ ขอดูเอกสาร    จาํนวน....รายการ(รายละเอียด
ตามสาํเนาคาํขอที(แนบ) จาก....................และขา้พเจา้ไดต้ิดตาม
ทวงถามหลายครัK ง แต่หน่วยงานดงักล่าวมิไดด้าํเนินการใดๆให้
ขา้พเจา้โดยไม่มีเหตุผล จงใจเพิกเฉยไม่ให้ความสะดวกแก่
ขา้พเจา้ 
             จึงขอร้องเรียนหน่วยงานดงักล่าวและขอให้กรรมการ
ดาํเนินการต่อไป พร้อมนีKขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารเพื(อ
ประกอบการพิจารณามาดว้ย คือ
............................................................. 
.................................................................................................. 
  ลงชื(อ..........................ผูร้้องเรียน 

ตวัอย่างหนงัสอือทุธรณ ์   

                                                            วนัที(......เดือน.......................พ.ศ................. 
เรียน  ประธานกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
                  ขา้พเจา้....................................นามสกุล................................................ 
อยูบ่า้นเลขที(..........ตรอก/ซอย.............................................หมู่ที(............................ 
ถนน.....................ตาํบล/แขวง..........................อาํเภอ/เขต...................................... 
จงัหวดั..........................................รหัสไปรษณีย.์....................โทรศพัย.์................. 
ขออุทธณร์ต่อคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารวา่หน่วยงานของรัฐ
คือ..........................................................................ไดก้ระทาํการดงันีK   
(1) ไม่เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารให้ตามที(ขา้พเจา้ขอซึ( งเป็นขอ้มูลเรื(อง 
       1.1....................................................................................................... 

           1.2.................................................................................................หรือ 
   (2)ไม่รับฟังคาํคดัคา้นของขา้พเจา้ที(คดัคา้นมิให้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเรื(อง 
             2.1....................................................................................................... 
          2.2................................................................................................หรือ 
   (3)ไม่แกไ้ขหรือลบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลที(เกี(ยวกบัขา้พเจา้เรื(อง 
          3.1...................................................................................................... 
          3.2...................................................................................................... 
                     จึงขออุทธรณ์คาํสั(งของหน่วยงานดงักล่าวและขอให้ 
   กรรมการดาํเนินการต่อไป พร้อมนีK  ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารเพื(อ 
   ประกอบการพิจารณามาดว้ย คือ............................................................................. 
   ................................................................................................................................ 
                                     ลงชื(อ.............................................ผูข้ออุทธรณ์ 
                                               (..........................................) 
 

เป็นกฎหมายของประชนทุกคน 
เพื�อคุ้มครองสิทธิรบัรู้ข้อมลูข่าวสาร 

ของราชการ และสนับสนุนการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการ 
ทาํงานของระบบราชการให้มีความโปร่งใส 

และมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ+น 



พระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสาร                                             

ของราชการพ.ศ.2540 
เป็นกฎหมายที(รองรับ “สิทธิไดรู้้”ของประชาชน 

ในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ 

ที(อยูใ่นความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ 

และกาํหนดหนา้ที(ของหน่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ที(ของรัฐ 
ใหต้อ้งปฏิบตัิตามโดยยดึหลกั 
 

 

 

 

 

           “ขอ้มูลข่าวสารของราชการ” คือขอ้มูลข่าวสารที(อยูใ่นความ
ครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น รายงานการ
ทาํงานของหน่วยงานราชการ หรือเป็นเรื(องที(เกี(ยวกบัเอกชน เช่น 
รายงานการประกอบธุรกิจของเอกชนที(ตอ้งแจง้ใหร้ัฐทราบ เป็นตน้ 
 

สทิธิตามกฎหมายขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
 

               พระราชบญัญตัิขอ้มูลขา่วสารฯไดก้าํหนดสิทธิสาํคญัๆแก่
ประชาชนดงันีK  
               1.สทิธิไดร้บัรู ้(ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารฯ)
หน่วยงานของรัฐตอ้งส่งขอ้มูลข่าวสารของราชการอยา่งนอ้ยลงพิมพ์
ในราชกิจนุเบกษา ไดแ้ก่ โครงสร้างและการจดัองคก์ร,อาํนาจหนา้ที(,
สถานที(ติดต่อเพื(อขอรับขอ้มูลหรืคาํแนะนาํ และขอ้บงัคบั กฎ        
มติคณะรัฐมนตรี คาํสั(งต่างๆ 

               2.สทิธิตรวจด ู(ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารฯ)
หน่วยงานของรัฐตอ้งจดัใหม้ีขอ้มูลข่าวสารของราชการอยา่งนอ้ย
ดงัต่อไปนีKไวเ้พื(อใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้
                  -ผลการพิจารณาหรือคาํวนิิจฉยัที(มีผลต่อเอกชน 
                  -นโยบายและการตีความ 

                  -แผนงาน โครงการ งบประมาณ 

                  -คู่มือหรือคาํสั(งเกี(ยวกบัวธิีปฏิบตัิงาน 

                  -สญัญาสมัปทาน สญัญาที(มีลกัษณะผกูขาดตดัตอนหรือ
สญัญาร่วมทุน 

                  -มติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการที(แต่งตัKงโดยกฎหมาย 
และคณะกรรมการที(แต่งตัKงโดยมติคณะรัฐมนตรี 

                  -ขอ้มูลข่าวสารตามที(คณะกรรมการกาํหนด 

               3.สทิธิขอด(ูตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารฯ) 
หน่วยงานของรัฐผูร้ับผิดชอบตอ้งจดัหาขอ้มูลข่าวสารนัKนใหแ้ก่ผูข้อ
ภายนอกในเวลาอนัสมควร  ซึ(งขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวจะตอ้งเป็น  
ขอ้มูลข่าวสารที(มีอยูแ่ลว้  และพร้อมจะใหไ้ด ้ มิใช่การตอ้งจดัทาํ 
วเิคราะห์  จาํแนก  รวบรวมขึKนใหม่  ซึ(งคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการมีมติในการกาํหนดมาตราการและแนวทางในการปฏิบตัิ
กรณ๊ที(มีคาํขอขอ้มูลข่าวสารจากประชาชน ดงันีK  
                   -กรณีที(เป็นขอ้มูลข่าวสารที(หน่วยงานของรัฐพร้อมที(จะ
จดัหาใหจ้ะตอ้งทาํใหเสร็จภายในวนัที(รับคาํขอ 

                   -กรณีที(ขอ้มูลข่าวสารที(ขอมีเป็นจาํนวนมากหรือไม่
สามารถดาํเนินการใหเ้สร็จภายใน 15 วนั  จะตอ้งแจง้ใหผู้ข้อรับ  
ขอ้มูลทราบภายใน 15 วนั รวมทัKงแจง้กาํหนดวนัที(จะดาํเนินการแลว้
เสร็จดว้ย 

                4.สทิธิไดร้บัสาํเนาและขอใหร้บัรองสาํเนาถกูตอ้ง(ตาม มาตรา 
9 และ 11 แห่ง พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารฯ)บุคคลไม่วา่จะมีส่วนไดเ้สีย
เกี(ยวขอ้งหรือไม่ก็ตาม ยอ่มมีสิทธิเขา้ตรวจดูขอสาํเนาที(มีคาํรับรอง
ถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสารได ้โดยที(หน่วยงานของรัฐจะวาง
หลกัเกณฑเ์รียกค่าธรรมเนียมไดต้ามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ  ทัKงที(  ตอ้งคาํนึงถึงการ
ช่วยเหลือผูม้ีรายไดน้อ้ยประกอบดว้ย 

                5.สทิธิคดัคา้นการเปิดเผย (ตามมาตรา 17 แห่งพ.ร.บ.ขอ้มูล
ข่าวสารฯ)กรณีที(เจา้หนา้ที(ของรัฐเห็นวา่การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร

ของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ไดเ้สียของผูใ้ด ใหเ้จา้หนา้ที(
ของรัฐแจง้ใหผู้น้ัKนเสนอคาํคดัคา้นภายในเวลาที(กาํหนด ซึ(งจะตอ้ง
ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัตัKงแต่วนัที(ไดร้ับแจง้โดยผูร้ับแจง้มีสิทธิ
คดัคา้นการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนัKนไดโ้ดยใหท้าํเป็นหนงัสือถึง
เจา้หนา้ที(ของรัฐผูร้ับผิดชอบ ซึ(งเจา้หนา้ที(ตอ้งพิจารณาคาํคดัคา้น
และแจง้ผลการพิจารณาโดยไม่ชกัชา้ 

               6.สทิธิรอ้งเรียน (ตามมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสาร
ฯ)บุคคลใดเห็นวา่หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัินีK  
หรือปฏิบตัิหนา้ที(ล่าชา้ หรือไม่ไดร้ับความสะดวก ผูน้ัKนมีสิทธิ
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการได ้เวน้แต่ เป็น
เรื(องเกี(ยวกบัการมีคาํสั(งมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร หรือคาํสั(งไม่รับ
ฟังคาํคดัคา้น หรือคาํสั(งไม่แกไ้ขเปลี(ยนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสาร
ส่วนบุคคล ทัKงนีK   คณะกรรมการตอ้งพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 

วนั นบัตัKงแต่วนัที(ไดร้ับคาํร้องเรียน เวน้แต่มีเหตุจาํเป็นก็ใหข้ยาย
เวลาได ้แต่ตอ้งไม่เกิน 60 วนั 

               7.สทิธิอทุธรณ ์(ตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารฯ) 
ในกรณีที(เจา้หนา้ที(มีคาํสั(งไม่ใหเ้ดเผยขอ้มูลข่าวสารหรือมีคาํสั(งไม่
รับฟังคาํคดัคา้นของผูม้ีประโยชน์ไดเ้สีย บุคคลนัKนสามารถยื(นคาํ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการขอ้มูลขา่วสารของราชการภายใน 15 วนั 
นบัแต่วนัที(ไดร้ับแจง้คาํสั(งนัKน ซึ(งคณะกรรมการพิจารณาส่งเรื(องให้
คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเป็นผูพ้ิจารณา
วนิิจฉยัต่อไป 

              8.สทิธิไดร้บัรูข้่าวสารส่วนบุคคลของตน (ตามมาตรา 2 แห่ง 
พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารฯ) บุคคลมีสิทธิไดร้ับรู้ขอ้มูลข่าวสารส่วน
บุคคลเกี(ยวกบัตนเองจากหน่วยงานของรัฐที(ควบคุมดูแลขอ้มูล
ข่าวสารนัKนๆได ้ถา้พบวา่ขอ้มูลขา่วสารส่วนบุคคลดงักล่าวไม่
ถูกตอ้งตามที(เป็นจริงก็มีสิทธิยื(นคาํขอแกไ้ขเปลี(ยนแปลงขอ้มูลนัKน
ได ้

ข ั3นตอนการขอรบัขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

“เปิดเผยเป็นหลกั 

ปกปิดเป็นขอ้ยกเวน้” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้แนะนาํสาํหรับผูม้าติดต่อดว้ยตนเอง 
          1.กรอกแบบการขอใชบ้ริการขอ้มูลข่าวสารของราชการยื(นต่อเจา้หนา้ที( 
            2.ในกรณีการขอสาํเนาขอ้มูลข่าวสารของราชการมีค่าธรรมเนียมหรือ    
ค่าใชจ้่าย ให้ชาํระค่าบริการดงักล่าวกบัเจา้หนา้ที(ซึ( งผูม้าติดต่อจะไดร้ับใบเสร็จ
ทุกครัK ง 
            3.ในกรณีที(ไม่มีขอ้มูลข่าวสารหรือขอ้มูลข่าวสารที(เปิดเผยไม่ได้
เจา้หนา้ที(จะให้คาํแนะนาํแก่ท่าน 
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จดัทาํโดย 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการอบต.กายูบอเกาะ 

โทร.0-7325-4353  WWW.KAYUBOKO.GO.TH 
โทรศพัท.์073-254353 

โทรสาร.073-295273 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้มาตดิต่อแจ้งความ

ไม่มีขอ้มูล
หรือขอ้มูล 
เปิดเผยไม่ได ้

เจา้หนา้ที(     
ตรวจสอบ        
ขอ้มูลข่าวสาร 

ขอ้มูล         
เปิดเผยได ้

เจา้หนา้ที(ชีK แจง
และให้คาํแนะนาํ ตรวจดูขอ้มูล 

ขอสาํเนา 

จบขัKนตอน จบขัKนตอน 

ผูม้าติดต่อชาํระ
ค่าธรรมเนียม/
ค่าใชจ้่าย 

รับสาํเนาขอ้มูล
ข่าวสารและ
ใบเสร็จรับเงิน 

จบขัKนตอน 

พระราชบญัญตัิ
ขอ้มูลขา่วสารของ
ราชการ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


