
 

 
 
 

คูมือ/ขั้นตอนการใหบริการประชาชน 
ของศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
 

 

 



 

คํานํา 
 

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนกฎหมายท่ีมีเจตนารมณ ตองการให
ประชาชนมีโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ อีกท้ังยังคุมครองสิทธิการรับรู
ขอมูลขาวสารของราชการและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการทํางาน 
ของระบบราชการใหมีความโปรงใสและมีประสิทธิมากยิ่งข้ึน โดยใหยึดหลักวา “เปดเผยเปนหลัก ปกปด 
เปนขอยกเวน” 
 

 เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
ทําใหการใชอํานาจของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และโปรงใส สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) จึงไดจัดทํา “คูมือ/ข้ันตอนการใหบริการประชาชนของศูนยขอมูลขาวสารของราชการสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ” เพ่ือเปนแนวทางในการใหบริการประชาชนของศูนยขอมูลขาวสาร 
ของราชการ สคร. (ศูนยขอมูลขาวสารฯ) 

 

 

 

 

ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ สคร. 

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สคร.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 
 เรื่อง                                             หนา 

          

• ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายขอมูลขาวสาร                          ๑ 

• การเปดเผยขอมูลขาวสาร         ๑ 

• สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   ๕ 

• ข้ันตอนการเขียนแบบการขอใชบริการขอมูลขาวสาร      ๙ 

• ข้ันตอนการปฏิบัติงานในการใหบริการศูนยขอมูลขาวสารของราชการ    ๑๒ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และชองทางในการขอรับบริการ   

• คําอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงานในการใหบริการศูนยขอมูลขาวสารของราชการ  ๑๓ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และชองทางในการขอรับบริการ 

• ภาคผนวก          ๑๔ 

• แบบการขอใชบริการขอมูลขาวสาร       ๑๕ 

• แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการ      ๑๗ 

• เอกสารอางอิง          ๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 
 

คูมือ/ขั้นตอนการใหบริการประชาชน 

ของศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
 

๑. ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสาร 

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ) เปนกฎหมายท่ีเกิดข้ึนโดยมี

เจตนารมณเพ่ือใหประชาชนมีสิทธิไดรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ ประชาชนมีสิทธิไดรู 

(Right to know) โดยไมจําเปนตองเปนผูมีสวนไดเสีย โดยหนวยงานของรัฐผูครอบครองขอมูลขาวสารของราชการ 

(ขอมูลขาวสาร) มีหนาท่ีตองเปดเผยขอมูลขาวสารฯ ใหแกประชาชนตามวิธีท่ีกําหนด และกําหนดหลักเกณฑ 

ท่ีชัดเจนเก่ียวกับขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานของรัฐไมตองเปดเผยหรืออาจไมเปดเผย และใหความคุมครองขอมูล

ขาวสารสวนบุคคลท่ีอยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ เพ่ือประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น 

และใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง รวมท้ังมีสวนรวมในกระบวนการบริหารและการตรวจสอบ

การใชอํานาจรัฐ อันจะเปนการสงเสริมใหมีรัฐบาลท่ีบริหารบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนไป  

เพ่ือประโยชนของประชาชนมากยิ่งข้ึน 

 ศูนยขอมูลขาวสารฯ เปนสถานท่ีท่ีหนวยงานของรัฐจัดรวบรวมขอมูลขาวสารไวใหประชาชนสามารถคนหา

ขอมูลขาวสารเองไดในเบื้องตน สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการพิจารณาเห็นวา เพ่ือไมให 

เปนภาระกับหนวยงานของรัฐท้ังในดานบุคลากร สถานท่ี และงบประมาณ จึงใหถือวาหนวยงานของรัฐท่ีตองจัดตั้ง

ศูนยขอมูลขาวสารฯ เฉพาะหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลเทานั้น กลาวคือ หนวยงานของรัฐท่ีเปนราชการ

สวนกลาง คือ กระทรวง กรม หนวยงานเทียบเทาราชการสวนภูมิภาค คือ จังหวัด และราชการสวนทองถ่ิน  

คือ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

 

๒. การเปดเผยขอมูลขาวสาร 

๒.๑ การเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามมาตรา ๗ 

ขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 

๑) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 

๒) สรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน เพ่ือใหประชาชนไดรูถึงบทบาทท่ีแทจริงของแตละ

หนวยงานรูถึงวิธีการหรือกระบวนการทํางาน 

๓) สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ เปนการเพ่ิม  

ความสะดวกแกประชาชน เพ่ือทราบวาจะไปติดตอไดท่ีใด จุดใด 

๔) หลักเกณฑท่ีมีสภาพอยางกฎมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชน (ยกเวนกฎท่ีมีผลเฉพาะตอเจาหนาท่ีในองคกร 

เชน กฎระเบยีบ ข้ันตอน วธิีปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีไมมีผลตอเอกชนเปนการท่ัวไป 

๕) ขอมูลขาวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 



๒ 
 

ขอมูลขาวสารใดท่ีไดมีการจัดพิมพเพ่ือใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามีการลงพิมพใน 

ราชกิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพนั้น ก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแลว ใหหนวยงาน 

ของรัฐรวบรวม และจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพ่ือขายหรือจําหนายจายแจก ณ ท่ีทําการ 

ของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามท่ีเห็นสมควร 

๒.๒ การเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามมาตรา ๙ 

ขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานตองรวบรวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูในศูนยขอมูลขาวสารฯ 

๑) มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน รวมท้ังความเห็นแยงและคําสั่ง 

ท่ีเก่ียวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 

 ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน ไดแก คําสั่ง การอนุญาต อนุมัติ การวินิจฉัย 

การอุทธรณ ท่ีกระทําโดยเจาหนาท่ี (เปนคําสั่งปกครอง) เชน คําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณตาม พระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กรณีเจาพนักงานทองถ่ินมีคําสั่งไมอนุญาตคําขอ ผลการพิจารณา

อุทธรณคําสั่งไมอนุญาตตาม พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม คําสั่งไมอนุญาตใหตั้งทาเรือ  

คําสั่งพักใบอนุญาตหรือถอนใบอนุญาตของกรมการขนสงทางน้ํา เปนตน 

๒) มาตรา ๙ (๒) นโยบายหรือการตีความท่ีไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔) 

๒.๑) นโยบาย เชน นโยบายรัฐบาล นโยบายตํารวจแหงชาติ นโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ นโยบายของหัวหนา

สวนราชการ เปนตน 

๒.๒) การตีความขอกฎหมาย หรือผลการหารือ เชน การตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา การหารือ

ขอกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรี และการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน การหารือปญหา

การบังคับใช พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนตน 

๓) มาตรา ๙ (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปท่ีกําลังดําเนินการ เชน 

- แผนยุทธศาสตรของหนวยงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

- แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

๔) มาตรา ๙ (๔) คูมือหรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนาท่ี

ของเอกชน เชน  

- คูมือหลักการและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ ป ๒๕๕๒ 

- คูมือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ป ๒๕๕๕ 

- คูมือการปฏิบัติงานของการตรวจสอบในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ป ๒๕๕๕ 

- แผนแมบทของหนวยงานหรือแผนพัฒนาดานตางๆ ของปท่ีกําลังดําเนินการ และท่ีกําหนดไวในแผน 

- แผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ....  

 

 

 



๓ 
 

๕) มาตรา ๙ (๕) สิ่งพิมพท่ีไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง  

ถามีการจัดพิมพเผยแพรไวจํานวนพอสมควรแลว ก็ไมจําเปนตองนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 

ท้ังหมด ลงพิมพแตเพียงวา ไดมีการเผยแพรขอมูลดังกลาวแลว โดยอางถึงสิ่งพิมพท่ีมีการเผยแพรแลวไวใน 

ราชกิจจานุเบกษา ดวยกฎหมายจึงกําหนดใหตองนําสิ่งพิมพท่ีไดมีการอางอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา นํามารวมไว

เพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูไดดวย เชน ประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง ขอกําหนด

มาตรฐานของสัญญารวมลงทุน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖) มาตรา ๙ (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะในการผูกขาดตัดตอน สัญญารวมทุนกับเอกชน 

ในการจัดทําบริการสาธารณะ  

๖.๑) สัญญาสัมปทาน หมายถึง สัญญาท่ีรัฐอนุญาตใหเอกชนจัดทําบริการสาธารณะ เชน สัญญา

สัมปทานการเดินรถประจําทาง สัญญาสัมปทานทางหลวง สัญญาสัมปทานใหเอกชนเก็บขยะมูลฝอย เปนตน  

การจัดทําประโยชนเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน สัมปทานการทําเหมืองแร สัมปทานการทําไม สัมปทาน 

เก็บรังนกนางแอน เปนตน  

๖.๒) สัญญาผูกขาดตัดตอน หมายถึง สัญญาท่ีใหสิทธิเอกชนกระทําการแตเพียงผูเดียว 

๖.๓) สัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ หมายถึง กิจการท่ีเปนของรัฐแตมีการรวมทุน

กับเอกชนในการจัดทําบรกิารสาธารณะ 

๖.๔) สัญญาอ่ืนๆ เชน สัญญาจัดซ้ือจัดจางตางๆ เปนตน 

๗) มาตรา ๙ (๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 

ท้ังนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารท่ีนํามาใชในการพิจารณาไวดวย 

๗.๑) มตคิณะรัฐมนตรี 

๗.๒) มติคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยกฎหมาย เชน มติคณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุน

ในกิจการของรัฐ เปนตน และท่ีแตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรี เชน มติคณะกรรมการเพ่ือเตรียมการจัดตั้งและกํากับ 

การดําเนินงานกองทุนโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย เปนตน 

๘) มาตรา  ๙  (๘ )  ขอ มูลข าวสารตามท่ีคณะกรรมการกําหนด เชน  (รายละเ อียดเ พ่ิมเ ติม  

ในเอกสารอางอิง) 

๘.๑) ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันท่ี ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง  

การกําหนดใหขอมูลเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตาม

มาตรา ๙(๘) แหง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ 

๘.๒) ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง กําหนดให

ขอมูลขาวสารเก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวให

ประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ (๘) แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ 

๘.๓) ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง กําหนดให

ขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ี

ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ 
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ท้ังนี้ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ ไดกําหนดไววาขอมูลขาวสารท่ีจัดใหประชาชนเขาตรวจดูได ถามีสวน 

ท่ีตองหามมิใหเปดเผย ตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอ่ืนใด 

ท่ีไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนนั้น บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเก่ียวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิเขาตรวจดู 

สําเนาหรือขอสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได ในกรณีท่ีสมควรหนวยงานของรัฐ 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้ใหคํานึงถึง 

การชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย ท้ังนี้ เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน คนตางดาว 

จะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง รวมถึงซ่ึงมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  

๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ เห็นชอบใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติในการนําเขาขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ และ มาตรา ๙ 

แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ โดยเผยแพรผานทางเว็บไซตของหนวยงานรัฐทุกหนวยงาน 
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สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 

๑. สิทธิของประชาชนในการเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงานตางๆ ของรัฐ 

๑.๑ สิทธิในการเขาตรวจดู  

 สิทธิในการตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ ประชาชนสามารถทําได แมวาจะไมมีสวนไดสวนเสีย

เก่ียวของกับขอมูลขาวสารนั้น โดยกฎหมายไดบัญญัติใหหนวยงานของรัฐจะตองเตรียมขอมูลขาวสารของราชการ

อยางนอยตามรายการท่ีกฎหมายกําหนดไวตามมาตรา ๙ นําไปรวมไวท่ีศูนยขอมูลขาวสารฯ เพ่ือใหประชาชน 

เขาตรวจดูได เชน แผนงานโครงการและงบประมาณ สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะผูกขาดตัดตอน เปนตน 

๑.๒ สิทธิในการขอสําเนาหรือการรับรองสําเนาถูกตอง 

เม่ือประชาชนไดสิทธิเขาตรวจดูแลว หากสนใจขอมูลขาวสารของราชการในเรื่องใดก็มีสิทธิท่ีจะขอสําเนา 

และขอใหรับรองสําเนาถูกตองจากหนวยงานของรัฐในเรื่องนั้นได 

 

๒. สิทธิของประชาชนท่ีจะย่ืนคําขอขอมูลขาวสารเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามท่ีตนเองประสงคจะรูหรือเพ่ือนําไป

เผยแพรใหผูอ่ืนไดรูหรือเพ่ือการพิทักษสิทธิของตนเองหรือชุมชนหรือสังคม 

๒.๑ ประชาชนมีสิทธิย่ืนคําขอขอมูลขาวสารไดทุกเรื่อง 

สิทธิในการยื่นคําขอขอมูลขาวสารนี้ ถือวาเปนไปตามมาตรา ๑๑ ของกฎหมาย ประชาชนมีสิทธิ 

ยื่นคําขอขอมูลขาวสารของราชการไดทุกเรื่อง โดยกฎหมายไมไดกําหนดขอจํากัดหรือขอหามวาไมใหยื่นคําขอ

ขอมูลขาวสารประเภทใดหรือเรื่องใด และผูใชสิทธิยื่นคําขอตามกฎหมายนี้ก็ไมจําเปนตองมีสวนไดสวนเสีย

เชนเดียวกับสิทธิเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร 

๒.๒ ประชาชนไดใชสิทธิย่ืนคําขอขอมูลขาวสารโดยเขียนคําขอใหเขาใจไดพอสมควรวาขอขอมูลขาวสาร

เรื่องใด หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหในเวลาอันสมควร 

กฎหมายไดบัญญัติรับรองสิทธิการขอขอมูลขาวสารของราชการไววา ถาประชาชนไดเขียนคําขอ 

ใหเขาใจไดพอสมควรวาขอมูลขาวสารเรื่องใด หนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจะตองจัดหาขอมูลขาวสาร 

ใหแกประชาชนท่ียื่นคําขอในเวลาอันสมควรดวยเชนกัน โดยในปงบประมาณ ๒๕๔๗ คณะรัฐมนตรีไดมีมต ิ

ใหหนวยงานของรัฐทุกแหงถือปฏิบัติ ดังนี้ 

๒.๒.๑ กรณีท่ีประชาชนขอขอมูลขาวสารจากหนวยงานของรัฐ ซ่ึงขอมูลขาวสารนั้น หนวยงานของรัฐ 

มีขอมูลพรอมท่ีจะจัดหาใหได จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว หรือภายในวันท่ีรับคําขอ 

๒.๒.๒ กรณีขอมูลขาวสารท่ีขอมีเปนจํานวนมาก หรือไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 

สิบหาวัน จะตองแจงใหผูขอขอมูลทราบภายในสิบหาวัน รวมท้ังแจงกําหนดวันท่ีจะดําเนินการแลวเสร็จ 

ใหผูขอขอมูลทราบดวย 

๒.๓ การใชสิทธิขอขอมูลขาวสารของประชาชนตองไมขอบอยครั้งหรือขอจํานวนมากโดยไมมีเหตุ 

อันสมควร 

แมสิทธิการยื่นคําขอขอมูลขาวสารเปนของประชาชนซ่ึงกฎหมายรับรองใหเปนสิทธิของทุกคน 

โดยไมจําเปนตองมีสวนไดสวนเสีย แตถาประชาชนยื่นคําขอขอมูลขาวสารบอยครั้งหรือขอจํานวนมากโดยไมมีเหตุ
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อันสมควร หนวยงานของรัฐก็อาจใชเหตุนี้เปนเหตุผลท่ีจะไมจัดขอมูลขาวสารใหตามคําขอได แมวากฎหมายจะไม

บังคับใหตองแสดงเหตุผลในการขอไวดวย อยางไรก็ตามหากหนวยงานของรัฐหยิบยกเหตุผลวาขอบอยครั้ง 

หรือขอจํานวนมาก โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ประชาชนก็ยังสามารถรองเรียนมายังคณะกรรมการขอมูลขาวสาร

ของราชการได 

๒.๔ สิทธิการย่ืนคําขอขอมูลขาวสารนี้หมายถึงการขอสําเนาและสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตอง 

การใชสิทธิขอขอมูลขาวสาร โดยการยื่นคําขอขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานของรัฐ ผูท่ีขอขอมูลสามารถ

แสดงความประสงคขอสําเนาขอมูลขาวสารหรือสําเนาขอมูลขาวสารท่ีมีคํารับรองถูกตองได 

 

๓. สิทธิของประชาชนในการขอตรวจดูหรือขอสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนเอง (มาตรา ๒๕ 

วรรคหนึ่ง) 

สิทธิของประชาชนท่ีเก่ียวกับการขอขอมูลขาวสารสวนบุคคลกฎหมายจํากัดโดยรับรองหรือคุมครองสิทธิ 

ไวเฉพาะเม่ือเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนเอง ดังนี้ 

๓.๑ บุคคลมีสิทธิย่ืนคําขอเปนหนังสือเพ่ือตรวจขอดูหรือขอสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีเกี่ยวกับ

ตนเอง (มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง) 

เปนกรณีท่ีหนวยงานของรัฐแหงหนึ่งแหงใดท่ีมีการรวบรวมขอมูลขาวสารสวนบุคคลของบุคคลหนึ่งบุคคล

ใดไว เชน ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน หรือขอมูลขาวสารเก่ียวกับฐานะการเงิน เปนตน บุคคลผูนั้นก็มีสิทธิ

ตามกฎหมายท่ีจะขอตรวจดูหรือขอสําเนาขอมูลขาวสารดังกลาวนี้ของตนเองได 

คําวา บุคคล ตามขอนี้คือ ประชาชนโดยท่ัวไปนั่นเอง แตเนื่องจากกฎหมายในสวนท่ีเก่ียวกับขอมูล

ขาวสารสวนบุคคลไดใหสิทธิครอบคลุมไปถึงคนท่ีไมมีสัญชาติไทยแตมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทยดวย 

๓.๒ บุคคลมีสิทธิย่ืนคําขอเปนหนังสือขอใหหนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
ท่ีเก่ียวกับตนเพ่ือขอใหดําเนินการแกไข เปล่ียนแปลง หรือลบขอมูลขาวสารสวนท่ีเห็นวาไมถูกตอง
ตามท่ีเปนจริงได (มาตรา ๒๕ วรรคสาม) 
หากตรวจดูขอมูลขาวสารแลวพบวามีขอมูลขาวสารสวนบุคคลในสวนของตนเองสวนหนึ่งสวนใด 

ท่ีไมถูกตองก็สามารถท่ีจะยื่นคําขอใหหนวยงานของรัฐดําเนินการแกไขได ถาหนวยงานของรัฐไมแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือลบขอมูลขาวสารใหตรงตามท่ีมีคําขอ ผูท่ียื่นคําขอก็มีสิทธิ์ท่ีจะยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร (คณะกรรมการวินิจฉัยฯ) ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําสั่งไมยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือลบขอมูลขาวสาร 

๓.๓ กรณีท่ีเจาของขอมูลเปนผูเยาว คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ หรือเปนเจาของขอมูล 
ท่ีถึงแกกรรมแลว กฎหมายกําหนดใหบุคคลตามท่ีกฎกระทรวงกําหนดใชสิทธิ ในเรื่องการคุมครอง
ขอมูลขาวสารสวนบุคคล การขอตรวจสอบและการขอใหมีการแกไขแทนได (มาตรา ๒๕ วรรคหา)  
เชน ในกรณีท่ีมีผูถึงแกกรรมและไมไดทําพินัยกรรมไว ใหบุคคลท่ีกฎหมายกําหนดตามลําดับตอไปนี้ใช

สิทธิแทน  
(๑) บุตรชอบดวยกฎหมาย 
(๒) คูสมรส 
(๓) บิดาหรือมารดา 
(๔) ผูสืบสันดาน 
(๕) พ่ีนองรวมบิดา มารดา 
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๔. สิทธิของประชาชนท่ีจะไดรับความคุมครองมิใหมีการนําขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีหนวยงานของรัฐ 
เก็บรวบรวมไวไปใชอยางไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล 
กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ ในสวนท่ีเก่ียวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลมีจุดมุงหมายท่ีจะคุมครอง 

ขอมูลขาวสารสวนบุคคลมิใหถูกเปดเผยหรือถูกนําไปใชอยางไมเหมาะสมหรือเปนผลเสียหายตอเจาของขอมูล  
ซ่ึงโดยหลักแลวการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลจะตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล เวนแตเปน 
การเปดเผยตามขอยกเวนตามท่ีกฎหมายกําหนดไว ดังนั้น ในเรื่องนี้กฎหมายจึงกําหนดเปนสิทธิของประชาชนดังนี้ 

๔.๑ สิทธิท่ีจะไดรับแจงถึงวัตถุประสงคการจัดเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคลวาจะนําขอมูลไปใชในเรื่องใด 
หรือกรณีใด  

๔.๒ สิทธิไดรับทราบวาการขอขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐนั้น เปนกรณีท่ีมีกฎหมายบังคับใหตอง 
ใหขอมูลหรือเปนกรณีท่ีอาจใหไดโดยความสมัครใจ  

๔.๓ กรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลของบุคคลหนึ่งบุคคลใดท่ีไมอยูในหลักขอยกเวน
ตามท่ีกฎหมายกําหนดไวตามมาตรา ๒๔ หนวยงานของรัฐจะตองขอความยินยอมจากเจาของขอมูลกอน  

 
๕. สิทธิของประชาชนในการรองเรียนหนวยงานของรัฐกรณีไมปฏิบัติใหเปนไปตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ 

กรณีท่ีประชาชนไดใชสิทธิตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการแลว หนวยงานของรัฐไมปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย ก็ไดกําหนดใหประชาชนสามารถใชสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
เพ่ือเปนการคุมครองสิทธิของประชาชนไดดังนี้ 

๕ .๑ สิทธิรองเรียนกรณีท่ีพบวาหนวยงานของรัฐไมนําขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗  ไปลงพิมพ 
ในราชกิจจานุเบกษา 
กรณีท่ีพบวาหนวยงานของรัฐแหงใดแหงหนึ่งท่ีไมมีการนําขอมูลขาวสารตามท่ีกฎหมายกําหนดไว  

ไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ประชาชนมีสิทธิท่ีจะรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการได 
ท้ังนี้ การกําหนดใหหนวยงานมีการนําขอมูลขาวสารไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาก็เปนหลักประกันไดวาขอมูล
ขาวสารดังกลาวนี้ประชาชนจะสามารถรับรูได 

๕.๒ สิทธิรองเรียนกรณีหนวยงานของรัฐไมปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิในการขอเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร 
ของราชการ  
กรณีท่ีไปใชสิทธิขอตรวจดูขอมูลขาวสารตามท่ีกฎหมายกําหนด แตปรากฏวาหนวยงานของรัฐไมมีการจัด

ขอมูลขาวสารมารวมไว เพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูไดโดยสะดวกหรือไมจัดทําสําเนาขอมูลขาวสารใหตามท่ีขอ 
ประชาชนมีสิทธิท่ีจะรองเรียนไปยังคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการได 

๕.๓ สิทธิรองเรียนกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไมดําเนินการจัดหาขอมูลขาวสารของราชการใหตามคําขอ  
กรณีท่ีประชาชนผูหนึ่งผูใดไดใชสิทธิยื่นคําขอขอมูลขาวสารเรื่องหนึ่งเรื่องใดจากหนวยงานของรัฐแลว  

แตหนวยงานของรัฐนิ่งเฉยไมไดดําเนินการหรือดําเนินการลาชา หรือเม่ือเห็นวาไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุ
อันสมควร ผูนั้นมีสิทธิรองเรียนมายังคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

๕.๔ สิทธิรองเรียนกรณีท่ีหนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามท่ีประชาชนไดย่ืนคําขอไว  
แตผูขอไมเช่ือวาไมมี 
กรณีท่ีประชาชนไดไปยื่นคําขอขอมูลขาวสารเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากหนวยงานของรัฐและไดรับการปฏิเสธ 

วาไมมีขอมูลขาวสารตามท่ีขอ หากผูขอไมเชื่อวาท่ีหนวยงานตอบแจงนั้นเปนความจริง ประชาชนผูขอขอมูล 
ก็มีสิทธิรองเรียนไปยังคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเพ่ือใหใชอํานาจของคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการตามมาตรา ๓๓ เขาดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงนี้ได  

 



๘ 
 

๖. สิทธิของประชาชนในการอุทธรณคําส่ังตางๆ ของหนวยงานรัฐ 
กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการไดใหสิทธิแกประชาชนในการท่ีจะอุทธรณคําสั่งตางๆ ของหนวยงานของรัฐ 

ท่ีเก่ียวเนื่องกับการใชสิทธิของประชาชาตามกฎหมายและใหคณะกรรมการวินิจฉัยฯ สาขาตางๆ เปนผูมีอํานาจหนา 
ท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ โดยสิทธิอุทธรณของประชาชนมีดังนี้ 

๖.๑ สิทธิอุทธรณคําส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
กรณีท่ีประชาชนไดไปยื่นคําขอขอมูลขาวสารเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากหนวยงานของรัฐแลวหนวยงาน 

ของรัฐหรือเจาหนาท่ีของหนวยงานดังกลาวไดมีคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามท่ีประชาชนไดยื่นคําขอไว  
ผูท่ีไดยื่นคําขอนั้นมีสิทธิสงเรื่องเพ่ืออุทธรณไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ใหพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนี้ใหมอีกครั้งก็ได 
ซ่ึงคณะกรรมการวินิจฉัยฯ จะพิจารณาวา การท่ีหนวยงานของรัฐ มีคําสั่งไมเปดเผยนั้นเปนดุลพินิจท่ีเหมาะสม
ถูกตองหรือไม หากคณะกรรมการวินิจฉัยฯ เห็นวาเปนการใชดุลพินิจท่ีไมเหมาะสม ไมถูกตองก็จะมีคําวินิจฉัยให
หนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูลขาวสารใหกับประชาชนท่ียื่นคําขอไว แตหากคณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแลว
เห็นวามีขอเท็จจริงและขอกฎหมายสนับสนุนอยางชัดเจนใหสมควรท่ีจะไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามตามคําขอ 
ในขณะนั้น ก็อาจมีมติเห็นชอบกับคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐ 

๖.๒ สิทธิอุทธรณกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไมรับฟงคําคัดคานมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร 
กรณีท่ีมีผูไปขอขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐแหงใดแหงหนึ่งและหนวยงานแหงนั้นเห็นวาขอมูล

ขาวสารตามท่ีมีผูขอนี้หากเปดเผยแลวอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของผูหนึ่งจึงแจงใหผูนั้นเสนอคําคัดคานภายใน
เวลาท่ีกําหนดซ่ึงตองไมนอยกวาสิบหาวัน เม่ือผูนั้นหมายถึงบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลไดแจงคําคัดคานใหกับ
หนวยงานทราบแลวภายในกําหนดเวลา แตปรากฏวาหนวยงานของรัฐดังกลาวไมรับฟงคําคัดคาน โดยแจงให
บุคคลผูนี้ทราบวาจะเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาว กรณีเชนนี้กฎหมายบัญญัติใหบุคคลผูนั้นมีสิทธิอุทธรณ
หนวยงานของรัฐท่ีไมรับฟงคําคัดคานได โดยอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ภายในสิบหาวันนับแตไดรับแจง
คําสั่งไมรับฟงคําคัดคานของหนวยงานของรัฐ  

๖.๓ สิทธิอุทธรณกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไมแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีไมถูกตอง
ของตน  
กรณีท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งตรวจพบวา ขอมูลขาวสารสวนบุคคลของตนท่ีหนวยงานของรัฐไดรวบรวม 

เก็บไวมีขอมูลขาวสารท่ีไมถูกตองอยูดวย จึงไดมีคําขอใหหนวยงานของรัฐแหงนั้นดําเนินการแกไขแตหนวยงาน 
ของรัฐแหงนั้นไมแกไขใหตามท่ีมีคําขอ กรณีนี้กฎหมายไดบัญญัติใหผูท่ียื่นคําขอแกไขมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการ
วินิจฉัยฯ ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําสั่งไมยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร 



๙ 
 

ข้ันตอนการเขียนแบบการขอใชบริการขอมูลขาวสาร 

 

๑. ผูขอขอมูลตองระบุขอมูลท่ีตองการขอ โดยดาวนโหลดแบบการขอใชบริการขอมูลขาวสาร ไดจาก เว็บไซตศูนย

ขอมูลขาวสารฯ (www.sepo.go.th/info/) และกรอกรายละเอียดในแบบการขอใชบริการขอมูลขาวสาร สงถึง 

สคร. ศูนยขอมูลขาวสารฯ ซ่ึง สคร. ไดเปดชองทางสําหรับการขอขอมูลขาวสารได ๔ ชองทาง คือ 

 ๑.๑ ทางไปรษณีย สงคําขอขอมูลขาวสารจาหนาซองถึง ผูอํานวยการ สคร. โดยสงมาท่ี ๓๑๐ อาคาร SME 

Bank ชั้น ๒ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ วงเล็บมุมซอง “ศูนยขอมูล

ขาวสาร” 

 ๑.๒ ทางโทรสาร สงคําขอขอมูลขาวสารมาไดท่ีหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๘๕๔๗ 

 ๑.๓ โดยการยื่นแบบการขอใชบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสารฯ อาคาร SME Bank ชั้น ๒ ถนน

พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

 ๑.๔ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส สงคําขอขอมูลขาวสารมาท่ี (E-mail) : pr@sepo.go.th 

 

 

mailto:pr@sepo.go.th


๑๐ 
 

 
 

๒. เจาหนาท่ีศูนยขอมูลขาวสารฯ พิจารณาคําขอขอมูลขาวสาร และกรอกรายละเอียดตามแบบการขอใชขอมูล

ขาวสาร (สวนของเจาหนาท่ีศูนยขอมูลขาวสารฯ) และดําเนินการตามวัตถุประสงคของผูขอขอมูล หากเปนการขอคนควา

ขอมูล เจาหนาท่ีศูนยขอมูลขาวสารฯ จะแนะนําใหผูขอขอมูลไปคนหาเอกสารหรือชวยเหลือในการคนหาเอกสาร 
 

 
 

 

 



๑๑ 
 

๓. เจาหนาท่ีศูนยขอมูลขาวสารฯ แจงผลการปฏิบัติตามการขอขอมูลขาวสาร 
 

 
 

๔. ผูขอขอมูลลงลายมือชื่อรับทราบผลการดําเนินงานของเจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสารฯ พรอมรับแบบ 

การใชขอมูลขาวสาร (สวนของเจาหนาท่ีศูนยขอมูลขาวสารฯ) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานในการใหบริการศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และชองทางในการขอรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

          

 

 

 

 

 
                                                           

สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 

ศูนยข์อ้มูลข่าวสารของราชการ สคร. 

ผู้ขอข้อมูลแจ้งความจํานงเป็นลายลักษณ์

อกัษรมาท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ สคร. 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ย่ืนคาํร้อง ณ ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารฯ 
โทรสาร จดหมาย 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ สคร. รับเร่ือง 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผู้ขอ 

ทราบเหตุผล 

แจ้งผู้ขอข้อมูลให้มารับข้อมูลด้วยตนเอง  

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ส่งข้อมูลให้ผู้ขอข้อมูล 

อนุญาตให้เปิดเผย ไม่อนุญาตให้เปิดเผย 

ประธานกรรมการข้อมูล 

ข่าวสารราชการของ สคร. พจิารณา 

เปิดเผยไม่ได้, ไม่แน่ใจ, ไม่เปิดเผยก็ได้ 

จบข้ันตอน 

จบข้ันตอน** 

พจิารณาว่าสามารถเปิดเผยข้อมูลตามคําร้องได้หรือไม่ 

จบ

 

ให้ดูข้อมูลได้ทันที จัดทําสําเนา+คํารับรองสําเนา 
 

ตอบแบบสอบถาม

ความพงึพอใจ 
ตอบแบบสอบถาม

ความพงึพอใจ 

ตอบแบบสอบถาม

ความพงึพอใจ 

** หมายถึง หนังสอืสํานกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี 

ที่ นร ๐๑๐๗/ว๑๗๘๗๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ กําหนดให 

๑. กรณีที่ประชาชนขอขอมูลขาวสารจากหนวยงานของรัฐ และ

ขอมูลขาวสารนั้นหนวยงานของรัฐมีขอมูลขาวสารพรอมที่จะจัดหา

ใหได จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วหรือภายในวันที่ไดรับคํา

ขอ 

๒. ในกรณีที่ขอมูลขาวสารที่ขอมีจํานวนมาก หรือไมสามารถ

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน จะตองแจงใหผูขอขอมูลทราบ

ภายใน ๑๕ วัน รวมทั้งแจงกําหนดวันที่จะดําเนินการแลวเสร็จใหผูขอ

 

จบข้ันตอน** 



๑๓ 
 

คําอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานในการใหบริการศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และชองทางในการขอรับบริการ 
 

๑. แนะนําใหประชาชนตรวจสอบขอมูลเบื้องตนจากดัชนีท่ีศูนยขอมูลขาวสารไดจัดทําเตรียมไวเพ่ือสืบคนหาขอมูล

ขาวสารตามท่ีตองการ 
๒. ชวยเหลือ ในการใหคําแนะนําและคนหาขอมูลขาวสารใหประชาชน 

๓. หากมีการจัดแยกขอมูลขาวสารท่ีมีไวบริการประชาชนตรวจคน จะตองเก็บไวตางหากและตองใหคําแนะนํากับ

ประชาชนวาจะตองไปติดตอตรวจดูขอมูลขาวสารใด ณ ท่ีใด อยางไร ท้ังนี้ ตองคํานึงถึงความสะดวกของประชาชน

เปนหลัก 

๔. สคร. จัดเก็บขอมูลขาวสารในรูปแบบไฟลในเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสารฯ เปนหลัก สําหรับศูนยขอมูลขาวสารฯ 

ทางกายภาพไดจัดทําดัชนีประจําแฟมขอมูลขาวสารท่ีมีรายละเอียดชองทางการสืบคนขอมูล 

ในเว็บไซตขอมูลขาวสารฯ โดยเจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสารฯ ตองใหคําแนะนําในการสืบคนขอมูลขาวสาร

ใหกับประชาชน 

๕. ในกรณีท่ีสงสัยวาเปนคนตางดาวมาขอรับบริการขอมูลขาวสาร เจาหนาท่ีศูนยขอมูลขาวสารฯ มีสิทธิขอดูบัตร

ประจําตัวของผูท่ีสงสัยวาจะเปนคนตางดาว ถาเปนคนตางดาวจะไมใหบริการก็ได แตเจาหนาท่ีศูนยขอมูลขาวสารฯ 

จะขอใหประชาชนแสดงบัตรประจําตัวประชาชนโดยพร่ําเพรื่อ หรือโดยไมมีเหตุสงสัยไมได เพราะเปนการสราง

ภาระใหกับประชาชนเกินควร 

๖. การขอสําเนาเอกสารหรือขอสําเนาท่ีมีคํารับรอง 

 - การขอสําเนาเอกสาร เม่ือเจาหนาท่ีศูนยขอมูลขาวสารฯ พิจารณาแลวเห็นควรเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวได 

เจาหนาท่ีศูนยขอมูลขาวสารฯ จะจัดสงเอกสารดังกลาวในรูปแบบไฟลหรือแนะนําใหดาวนโหลดเอกสารจาก

เว็บไซตศูนยขอมูลขาวสารฯ (http://www.sepo.go.th/info/) ท้ังนี้ หากประชาชนผูยื่นคํารองตองการใหจัดทํา

สําเนาเอกสารหรือสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตอง เจาหนาท่ีศูนยขอมูลขาวสารฯ จะดําเนินการโดยไมจัดเก็บ

คาธรรมเนียมใดๆ กับผูยื่นคํารอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

ภาคผนวก 
 
- แบบการขอใชบริการขอมูลขาวสาร 

- แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการ 



๑๕ 
 

แบบการขอใชบริการขอมลูขาวสาร (หนา ๑) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับเจาหนาที่ประจาํศูนยขอมูลขาวสาร 

เลขที่รับ............................................................ 

วันที่...........เดือน.........................พ.ศ............... 

เวลา................................................................. 

เขียนที่ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ (สคร.) 

วันท่ี........... เดือน................................ พ.ศ. ............. 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................... 

อายุ................ป  อาชีพ............................................................ตําแหนง....................................................... 

ท่ีทํางาน/สถานศึกษา..................................................................................................................................... 

บานเลขท่ี......................หมูท่ี.........ตรอก/ซอย...........................................ถนน........................................... 

ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................ 

รหัสไปรษณีย.................................โทรศัพท...............................................โทรสาร....................................... 

E-mail : ........................................................................................................................................................ 

ขอรับบริการขอมลูขาวสารของราชการตาม 

  มาตรา ๙ แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ    มาตรา ๑๑ แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ 

 

เพ่ือวัตถุประสงค 

  ขอตรวจด ู     ขอสําเนาเอกสาร   ขอคนควา   

  ขอสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตอง   อ่ืนๆ 

 

เรื่อง.............................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 

ลงช่ือ..................................................ผูขอขอมูล 

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

หมายเหตุ การขอสําเนาเอกสารหรือขอสําเนาที่มีคํารับรอง 

 - การขอสําเนาเอกสาร เมื่อเจาหนาที่ศูนยขอมูลขาวสารฯ พิจารณาแลวเห็นควรเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวได เจาหนาที่ศูนยขอมูลขาวสารฯ  

จะจัดสงเอกสารดังกลาวในรูปแบบไฟลหรือแนะนําใหดาวนโหลดเอกสารจากเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสารฯ (http://www.sepo.go.th/info/) ทั้งนี้ หากประชาชน 

ผูยื่นคํารองตองการใหจัดทําสําเนาเอกสารหรือสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตอง เจาหนาที่ศูนยขอมูลขาวสารฯ จะดําเนินการโดยไมจัดเก็บคาธรรมเนียมใดๆ  

กับผูยื่นคํารอง 



๑๖ 
 

แบบการขอใชบริการขอมลูขาวสาร (หนา ๒) 

ตามคํารองเลขท่ี.....................ลงวันท่ี.........เดือน......................พ.ศ.................. 

(สวนนี้สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูกรอกเทานั้น) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็น ประธานกรรมการศูนยขอมูลขาวสารฯ สคร. 

  เห็นควรใหเปดเผยขอมลู 

  ไมสามารถเปดเผยขอมูลได เพราะ

..............................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... .............................................. 
 

                                                                                  ลงช่ือ.................................................................. 

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

                                                                                                 ประธานกรรมการศูนยขอมลูขาวสารฯ สคร. 

ความเห็น เจาหนาท่ีศูนยขอมลูขาวสารของราชการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ศูนยขอมูลขาวสารฯ สคร.) 

  เปดเผยขอมลูไดโดยสามารถดําเนินการไดทันที 

  เปดเผยขอมลูได โดยจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน.............วัน นับตั้งแตวันไดรับคํารอง เพราะ

......................................................................................................................................................................................................... ........................ 

  เปดเผยไมได เพราะ

......................................................................................................................................................................................................... ........................ 

  เสนอประธานกรรมการศูนยขอมูลขาวสารฯ สคร.พิจารณา เน่ืองจาก 

..............................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... ............................................. 
 

ลงช่ือ.................................................................. 

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

  

ผลการปฏิบัติ 

  คนพบขอมูลขาวสารและใหบริการแลว             ขอมูลไมอยูในภารกิจท่ีรับผิดชอบของ สคร. 

  ไมสามารถดําเนินการตามคํารอง เพราะ.......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................  

 

ลงช่ือ.................................................................. 

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

           เจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสารฯ สคร. 

 

 

ไดรับบริการดานขอมลูขาวสารเรยีบรอยแลว 

 
   ลงช่ือ.................................................................ผูขอขอมูล 
            (.................................................................) 
                ................/.................../................... 

หมายเหตุ : เมื่อผูยื่นคํารองลงชื่อรับบริการแลว เจาหนาที่ประจาํศูนยขอมูลขาวสารฯ สคร. จัดเก็บสําเนาเอกสาร และมอบเอกสารฉบบัจริง ใหผูขอขอมูล 
 

 



๑๗ 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการ 
ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

วันท่ี......... เดือน................................. พ.ศ. .............. 
 

ขอชี้แจง   กรุณาทําเครื่องหมายในขอท่ีตรงกับความเปนจริงและในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลผูรับบริการ 
 

๑.  เพศ  �    ๑)  ชาย   �     ๒)  หญิง 
 

๒.  อาย ุ  �    ๑)  ต่ํากวา ๒๐ ป  �  ๒)  ๒๑ - ๔๐ ป  �  ๓)  ๔๑ – ๖๐ ป   �  ๔)  ๖๐ ปข้ึนไป 
 

๓.  ระดบัการศึกษาสูงสุด 

  �    ๑)  ประถมศึกษา   �    ๒)  มัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย/เทียบเทา
  �    ๓)  ปริญญาตร ี   �    ๔)  สูงกวาปริญญาตร ี   
  

๔.  สถานภาพของผูมารับบริการ 

  �   ๑)  นักเรียน/นักศึกษา          �   ๒)  ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

  �   ๓)  อาชีพอิสระ/ธุรกิจสวนตัว  �   ๔)  พนักงาน/เจาหนาท่ีบริษัท 
  �   ๕)  นักขาว/สื่อมวลชน   �   ๖)  อ่ืนๆ  โปรดระบุ ………………………….. 
 

ตอนท่ี ๒ ความพึงพอใจตอการใหบริการขอมลูขาวสาร 
 

ประเด็น/ดาน 
ระดับความพึงพอใจ ไมม/ีไมพบ 

ในการใหบริการ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
๑. ดานขอมลูขาวสาร 

๑.๑  ขอมลูมีความครบถวนสมบูรณ  
      

๑.๒  ขอมลูมีความทันสมัย       

๑.๓  คนหาขอมลูไดอยางสะดวก รวดเร็ว       

๑.๔  ไดรับขอมลูท่ีตรงกับความตองการ       

๒. ดานสถานท่ีและสงอํานวยความสะดวก 

๒.๑  ศูนยขอมลูขาวสารมีพ้ืนท่ีการใหบริการอยางเพียงพอ  

      

๒.๒  ศูนยขอมลูขาวสารมีความสะอาดและเปนระเบียบ       

๒.๓  ศูนยขอมลูขาวสารมโีตะ เกาอ้ี อุปกรณสํานักงาน
เพียงพอ 

      

๒.๔ ท่ีตั้งของศูนยขอมูลขาวสารมคีวามสะดวกในการ 
เขามาตดิตอขอรับบริการ 

      

 

 

 

 

 
 



๑๘ 
 

 

ประเด็น/ดาน 
ระดับความพึงพอใจ ไมม/ีไมพบ 

ในการใหบริการ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
๓.  ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี/บุคลากรท่ีใหบริการ 

๓.๑  เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร 
      

๓.๒  เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว       
๓.๓  เจาหนาท่ีดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เตม็ใจใหบริการ       
๓.๔  เจาหนาท่ีมีความรู สามารถตอบขอซักถามเก่ียวกับ

ขอมูลขาวสารไดเปนอยางด ี
      

๓.๕  เจาหนาท่ีใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัต ิ       
 
สวนท่ี ๓  แบบสอบถามอ่ืนๆ 
             ๑. ทานคิดวาสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการไดอยางเพียงพอตามความ
ตองการหรือไม อยางไร 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................  

 
๒. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................  
  
                                                                                  วันท่ี .............. เดือน .......................... พ.ศ. ….......….. 



๑๙ 
 

เอกสารอางอิง 

 

๑. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒. ประกาศและกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

 ๒.๑ ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ เรื่อง หลักเกณฑ 

และวิธีการจัดพิมพหรือจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการท่ีเกิดข้ึนกอนวันท่ีพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 

ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ใชบังคับ 

 ๒.๒ ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ เรื่อง หลักเกณฑ  

และวิธีการเก่ียวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู 

 ๒.๓ ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันท่ี ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง การกําหนดให

ขอมูลเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามมาตรา ๙(๘) 

แหงแหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๒.๔ ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง กําหนดใหขอมูล

ขาวสารเก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชน

ตรวจดูไดตามมาตรา ๙ (๘) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๒.๕ ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง กําหนดใหขอมูล

ขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัด

ไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๒.๖ ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง กําหนดใหขอมูล

ขาวสารเก่ียวกับงานวิจัยท่ีใชเงินงบประมาณเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตาม มาตรา ๙ 

วรรคหนึ่ง (๘) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๒.๗ ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง กําหนดใหขอมูล

ขาวสารเก่ียวกับท่ีสาธารณประโยชนเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 

แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๒.๘ ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง กําหนดใหขอมูล

ขาวสารเก่ียวกับรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมของหนวยงานตาง ๆ เปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชน

ตรวจดูไดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๒.๙ ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กําหนดใหประกาศ

เชิญชวนท่ัวไป ประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจาง และสัญญาท่ีไดมีการอนุมัติสั่งซ้ือหรือสั่งจาง เปนขอมูลขาวสาร

ท่ีตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 

 



๒๐ 
 

 ๒.๑๐ ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ๒๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง กําหนดใหรายงานผล

การตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนขอมูลขาวสารท่ีตอง

จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  

พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๒.๑๑ กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  

ใหไว ณ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๑ (อาศัยความตามมาตรา ๕ และ มาตรา ๒๔ วรรคสอง) 

 ๒.๑๒ กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  

พ.ศ.๒๕๔๐ ใหไว ณ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๑ (อาศัยความตามมาตรา ๕ และ มาตรา ๒๕ วรรคหา) 

 ๒.๑๓ กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  

พ.ศ.๒๕๔๐ ใหไว ณ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๑ (อาศัยความตามมาตรา ๕ และ มาตรา ๒๖ วรรคสี่) 

 ๒.๑๔ กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  

พ.ศ.๒๕๔๐ ใหไว ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๒ (อาศัยความตาม มาตรา ๕ และ มาตรา ๒๐(๒)) 

 ๒.๑๕ กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๖) กําหนดหนวยงานของรัฐท่ีไมตองนําประเภทขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

ไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (อาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่งแหง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐) 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล 

หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทําได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และ
ไม่ว่าจะได้จัดทําไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม 
การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏ
ได้ 

“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนที่ ๔๖ ก/หน้า ๑/๑๐ กันยายน ๒๕๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณา
พิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของ

บุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน 
บรรดาที่มีช่ือของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์
นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่ง
เฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ใน

ประเทศไทยและนิติบุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออก

ให้แก่ผู้ถือ ให้ถือว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ 
(๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว 
(๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว 
(๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอ่ืนใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินกึ่ง

หนึ่งเป็นคนต่างด้าว 
นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนใน

นิติบุคคลอ่ืน ให้ถือว่าผู้จัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทุนดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว 
 
มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออก

กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
มาตรา ๖  ให้จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นใน

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่
คณะกรรมการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ 
และให้คําปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
   

 
มาตรา ๗  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) สรุปอํานาจหน้าที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
(๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงาน

ของรัฐ 
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย 

หรือการตีความ  ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่
เกี่ยวข้อง 

(๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจํานวนพอสมควรแล้ว ถ้ามี

การลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรค
หนึ่งแล้ว 

ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อ
ขายหรือจําหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๘  ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราช

กิจจานุเบกษา จะนํามาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้น
ตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร 

 
มาตรา ๙  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี

ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

(๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง
และคําสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 
๗ (๔) 

(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีที่กําลังดําเนินการ 
(๔) คู่มือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ

หน้าที่ของเอกชน 
(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง 
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุน

กับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งต้ังโดยกฎหมาย หรือโดยมติ

คณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่
นํามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 

(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้

เปิดเผยตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็น
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสําเนา
หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของ
รัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้
ให้คํานึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย  ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็น
อย่างอื่น 

คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๐  บทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของ

ราชการที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผย ด้วยวิธีการอย่างอื่น 
 
มาตรา ๑๑  นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

หรือที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้วหรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา ๒๖ แล้ว 
ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการและคําขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการใน
ลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอ
ภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจํานวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอ
ขยายเวลาในการจัดหาให้หรือจะจัดทําสําเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย
แก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้ 

ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดทํา วิเคราะห์ จําแนก รวบรวม หรือ
จัดให้มีขึ้นใหม่ เว้นแต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระบบการ
บันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกําหนด แต่ถ้า
หน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องที่จําเป็น
เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพสําหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐ
จะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้ 

บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการใดขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอหากเป็นการสอดคล้องด้วยอํานาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของ
รัฐนั้นอยู่แล้ว 

ให้นําความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การจัดหา
ข้อมูลข่าวสารให้ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่มีผู้ย่ืนคําขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แม้ว่า

ข้อมูลข่าวสารที่ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนสาขาของหน่วยงาน
แห่งนั้น หรือจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐที่รับคํา
ขอให้คําแนะนําเพื่อไปยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า 

ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับคําขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีคําขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่
จัดทําโดยหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น และได้ระบุห้ามการเปิดเผยไว้ตามระเบียบที่กําหนดตามมาตรา 
๑๖ ให้ส่งคําขอนั้นให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดทําข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคําสั่งต่อไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๑๓  ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ 

หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตน
ตามมาตรา ๑๑ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือเห็นว่าตน
ไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการมีคําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ หรือคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านตามมาตรา 
๑๗ หรือคําสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 

ในกรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องเรียน ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นให้ขยาย
เวลาออกไปได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน 

 
หมวด ๒ 

ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 
   

 
มาตรา ๑๔  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้ 
 
มาตรา ๑๕  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปน้ี 

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน 

(๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

(๒) การเปิดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การ
ตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 

(๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่อง
ใด  แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ในการทํา
ความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกล่าว 

(๔) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด 

(๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ํา
สิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 

(๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสาร
ที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนําไปเปิดเผยต่อผู้อ่ืน 

(๗) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
คําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้อง

ระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

คําสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลําดับสาย
การบังคับบัญชา แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามท่ี
กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๖  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะ

เปิดเผยต่อบุคคลใดได้หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้รั่วไหลให้หน่วยงานของ
รัฐกําหนดวิธีการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารน้ัน  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดว่าด้วยการ
รักษาความลับของทางราชการ 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

ใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอคําคัดค้านภายในเวลาที่
กําหนด แต่ต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอคําคัดค้านได้ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง 

ผู้ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตน มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยทําเป็น
หนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ 

ในกรณีที่มีการคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาคําคัดค้านและแจ้ง
ผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นมิได้จนกว่าจะล่วงพ้นกําหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ หรือจนกว่า
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีคําวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ แล้วแต่
กรณี 

 
มาตรา ๑๘  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตาม

มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือมีคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา ๑๗ 
ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคําสั่งนั้น โดยย่ืนคําอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๑๙  การพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีคําสั่งมิให้เปิดเผยนั้นไม่ว่าจะ

เป็นการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือศาลก็ตาม 
จะต้องดําเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิให้ข้อมูลข่าวสารนั้นเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืนใดที่ไม่จําเป็นแก่
การพิจารณาและในกรณีที่จําเป็นจะพิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ได้ 

 
มาตรา ๒๐  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดตาม

กฎหมายใด ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็นการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดําเนินการโดยถูกต้องตาม

ระเบียบตามมาตรา ๑๖ 
(๒) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง มีคําสั่งให้เปิดเผยเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์อันสําคัญยิ่งกว่าที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อ่ืนของบุคคล และคําสั่งนั้นได้
กระทําโดยสมควรแก่เหตุ ในการนี้จะมีการกําหนดข้อจํากัดหรือเงื่อนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้น
ตามความเหมาะสมก็ได้ 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความ
รับผิดตามกฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกล่าว 

 
หมวด ๓ 

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
   

 
มาตรา ๒๑  เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มี

สัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
 
มาตรา ๒๒  สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ

หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่มิให้นําบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา 
๒๓ มาใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้ 

หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่จะกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องเป็น
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งการเปิดเผยประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) จะ
เป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการดําเนินการของหน่วยงานดังกล่าว 

 
มาตรา ๒๓  หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วน

บุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจําเป็นเพื่อ

การดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้มีระบบ
ดังกล่าวเมื่อหมดความจําเป็น 

(๒) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี
ที่จะกระทบถึงประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น 

(๓) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอ
เกี่ยวกับสิ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ 
(ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
(ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 
(ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล 
(จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
(ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล 

(๔) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความ
เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้มีการนําไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล 

ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้
เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะนําข้อมูลมาใช้ ลักษณะ
การใช้ข้อมูลตามปกติ และกรณีที่ขอข้อมูลนั้นเป็นกรณีที่อาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็น
กรณีมีกฎหมายบังคับ 

หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะ
การใช้ข้อมูลตามปกติ 

 
มาตรา ๒๔  หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ

ควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของ
เจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนําไปใช้ตามอํานาจหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 

(๒) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลนั้น 

(๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทํางานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือสํามะโนต่าง ๆ 
ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อ่ืน 

(๔) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุช่ือหรือส่วนที่ทําให้รู้ว่าเป็น
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด 

(๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา 
๒๖ วรรคหนึ่ง เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา 

(๖) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การ
สืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม 

(๗) เป็นการให้ซึ่งจําเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของ
บุคคล 

(๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตาม
กฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว 

(๙) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ 

(๙) ให้มีการจัดทําบัญชีแสดงการเปิดเผยกํากับไว้กับข้อมูลข่าวสารน้ัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๕  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึง

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคําขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่
ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระทําการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรือได้รับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สําเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น และให้นํามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่ของ
รัฐจะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้ 

ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็น
จริง ให้มีสิทธิย่ืนคําขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคําขอดังกล่าว และแจ้งให้บุคคล
นั้นทราบโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มี
คําขอ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบวันนับ
แต่วันได้รับแจ้งคําสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร โดยย่ืนคําอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการ และไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคําขอ
ของตนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 

ให้บุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ 
และมาตรานี้แทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่
กรรมแล้วได้ 

 
หมวด ๔ 

เอกสารประวัติศาสตร์ 
   

 
มาตรา ๒๖  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษา

หรือมีอายุครบกําหนดตามวรรคสองนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น ใหห้นว่ยงานของรฐั
ส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 

กําหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกตามประเภท 
ดังนี้ 

(๑) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบห้าปี 
(๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยี่สิบปี 
กําหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) หน่วยงานของรัฐยังจําเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพื่อ

ประโยชน์ในการใช้สอย โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 

(๒) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น ยังไม่ควรเปิดเผยโดยมี
คําสั่งขยายเวลากํากับไว้เป็นการเฉพาะราย คําสั่งการขยายเวลานั้นให้กําหนดระยะเวลาไว้ด้วย แต่จะ
กําหนดเกินคราวละห้าปีไม่ได้ 

การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจําเป็น
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

บทบัญญั ติตามมาตรานี้มิ ให้ ใช้ บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่
คณะรัฐมนตรีออกระเบียบกําหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทําลายหรืออาจ
ทําลายได้โดยไม่ต้องเก็บรักษา 

 
หมวด ๕ 

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
   

 
มาตรา ๒๗  ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี 

ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภาครัฐ
และภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังอีกเก้าคนเป็นกรรมการ 

ให้ปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรีแ ต่ง ต้ั งข้ าราชการของสํ านักงานปลัดสํ านัก
นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๒๘  คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สอดส่องดูแลและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ

หน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ให้คําปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ ตามท่ีได้รับคําขอ 
(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบ

ของคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๑๓ 
(๕) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็น

ครั้งคราวตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
(๗) ดําเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งต้ังตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยู่ใน

ตําแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ัง ผู้ที่พ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งต้ังใหม่ได้ 
 
มาตรา ๓๐  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับ

แต่งต้ังตามมาตรา ๒๗ พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อ
หน้าที่หรือหย่อนความสามารถ 

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๓๑  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง

ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๓๒  ให้คณะกรรมการมีอํานาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งวัตถุ 

เอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้ 
 
มาตรา ๓๓  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคําขอไม่ว่า

จะเป็นกรณีตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถ้าผู้มีคําขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอํานาจเข้าดําเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของ
ราชการที่เกี่ยวข้องได้และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมายเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ก็ตาม 

 
มาตรา ๓๔  คณะกรรมการจะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงาน

อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้นําความในมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

 
หมวด ๖ 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
   

 
มาตรา ๓๕  ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ ตาม

ความเหมาะสม ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังตามข้อเสนอของคณะกรรมการ มีอํานาจหน้าที่พิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือคําสั่งไม่รับฟังคํา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

คัดค้านตามมาตรา ๑๗ และคําสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 
๒๕ 

การแต่งต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งต้ัง
ตามสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมั่นคงของประเทศ 
เศรษฐกิจและการคลังของประเทศ หรือการบังคับใช้กฎหมาย 

 
มาตรา ๓๖  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่ง ๆ 

ประกอบด้วยบุคคลตามความจําเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และให้ข้าราชการที่คณะกรรมการ
แต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้ 

กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ
ไม่ได้ 

 
มาตรา ๓๗  ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งคําอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับคําอุทธรณ์ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่สุด และใน
การมีคําวินิจฉัยจะมีข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
เกี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

ให้นําความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๘  อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละ

สาขา วิธีพิจารณาและวินิจฉัย และองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๙  ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทกําหนด

โทษที่ประกอบกับบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
โดยอนุโลม 

 
หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๔๐  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา ๓๒ ต้อง

ระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๔๑  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจํากัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
กําหนดตามมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๔๒  บทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มิให้ใช้บังคับกับข้อมูล

ข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร

ตามวรรคหนึ่งไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการจะได้กําหนด 

 
มาตรา ๔๓  ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ใน

ส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติ
นี้ เว้นแต่ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๖ จะได้กําหนดเป็นอย่างอื่น 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้
ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็น
สิ่งจําเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับ
ความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกําหนดให้
ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจํากัด
เฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สําคัญ
ของเอกชน  ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิ
หน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่งด้วย ประกอบกับ
สมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน  จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย  ศิริเดช/ผู้จัดทํา 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 
วิชพงษ์/ปรับปรุง 

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 
 
 























 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เร่ือง  กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา  ๙  (๘)   
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เร่ือง  กําหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร 
ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา  ๙  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๔๐  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เร่ือง  กําหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา  ๙  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  
ลงวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๔๓ 

ข้อ ๒ ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
เป็นเอกสารท่ีหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา  ๙  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทําสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ  เดือน  ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง   
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ราคากลาง  วิธีซื้อหรือจ้าง  รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง  เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  และเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซื้อหรือการจ้าง  เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 

กรณีเดือนใดไม่มีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  หรือมีการยกเลิกโครงการหรือสัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง  ให้รายงานไว้ด้วย 

ข้อ ๓ การดําเนินการตามข้อ  ๒  ให้จัดทําตามแบบ  สขร.  ๑  แนบท้ายประกาศน้ี 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
สุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ 

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 



แบบ สขร. ๑ 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน............................ 

(ชื่อหน่วยงาน)............................................. 

วันที่ ..... เดือน .................... พ.ศ. .......... (๑) 

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 

๑. 
 (๒) 

 
(๓) 

 
(๔) 

 
(๕) 

 
(๖) 

 
(๗) 

 
(๘) 

 
(๙) 

 
(๑๐) 

๒.  
 

        

๓. 
 

        

๔. 
 

        

๕. 
 

        

 



คําอธบิาย 

วิธีการกรอกแบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  (แบบ สขร.๑)  

    

 

ช่องที่  (๑)  ให้ระบุวันที่   เดือน  ปี  ที่จัดทําสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างน้ัน 
ช่องที่  (๒)  ให้เรียงลําดับตามวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซื้อหรือจ้าง 
ช่องที่  (๓)  ให้ระบุช่ือของงานที่จัดซื้อหรือจ้าง 
ช่องที่  (๔)  ให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งน้ัน 
  ทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในคร้ังน้ัน 
ช่องที่  (๕)  ให้ระบุวงเงินราคากลางของงานซื้อหรือจ้างในคร้ังน้ัน 
ช่องที่  (๖)  ให้ระบุวิธีการที่จัดซื้อหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน 
ช่องที่  (๗)  ให้ระบุช่ือของผู้ที่เข้าเสนอราคาในการจัดซื้อหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมทั้งราคาที่เสนอ 
ช่องที่  (๘)  ให้ระบุช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมทั้งราคาที่ได้ตกลงซื้อหรือจ้าง 
ช่องที่  (๙)  ให้ระบุเหตุผลทีค่ัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน 
ช่องที่  (๑๐) ให้ระบุเลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมทัง้ วัน เดือน ปี  ที่ทําสญัญาหรือ 
       ข้อตกลงนั้น 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 























 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เร่ือง  กําหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  และสัญญา 
ที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง  เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้   

ตามมาตรา  ๙  วรรคหน่ึง  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

 

โดยที่ ในปัจจุบันการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กําหนดไว้ 
ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จึงสมควรปรับปรุงประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เร่ือง  กําหนดให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคา
ของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้วเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน 
เข้าตรวจดูได้  ตามมาตรา  ๙  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ลงวันที่  
๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  ประกอบกับมติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  ในการประชุม  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๑  
เม่ือวันพุธที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เร่ือง  กําหนดให้ประกาศ
ประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว  เป็นข้อมูล
ข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ตามมาตรา  ๙  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ลงวันที่  ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒   

ข้อ ๒ ให้ข้อมูลเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ประกาศผลผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้าง  และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีหน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชน 
เข้าตรวจดูได้ตามมาตรา  ๙  ทั้งนี้  มีกําหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  นับแต่วันประกาศ   

  ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับข้อมูลเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งได้จัดทําขึ้นก่อนวันที่
ประกาศนี้ใช้บังคับด้วย 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ ๓ ให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการ
ลงนามแล้ว  ซึ่งหน่วยงานของรัฐได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้อยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศน้ีใช้บังคับ  
ยังคงเป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้จนกว่าจะครบกําหนดเวลา
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เร่ือง  กําหนดให้ประกาศประกวดราคาและ
ประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้วเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ 
ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ตามมาตรา  ๙  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  
ลงวันที่  ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 






























