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คํานํา 
 

  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนกฎหมายท่ีมีเจตนารมณ 
เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ทํา
ใหการใชอํานาจของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และโปรงใส 
                            การยางแหงประเทศไทย จึงไดจัดทํา “คูมือการขอรับขอมูลขาวสารของราชการ
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” มาเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวกับขอมูลขาวสารของราชการ ตองการใหประชาชนมีโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
ดําเนินการตางๆของรัฐ อีกท้ังยังคุมครองสิทธิ การรับรูขอมูลขาวสารของราชการและสนับสนุนการมีสวน
รวมของประชาชน ในการตรวจสอบกระบวนการทํางานของระบบราชการใหมีความโปรงใสและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  โดยใหยึดหลักวา “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน” 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1. ความสําคัญของคูมือ 
 1.1 จากการท่ีมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจัดใหมีขอมูลขาวสารอยางนอย 8 ประเภท ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ตอมา
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดมีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการจัดใหมี
ขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ประกาศ ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2541 ซ่ึง
กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองดําเนินการ 
     ขอ 1 ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชนสามารถใชในการคนหาและศึกษา
ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 9 ไดสะดวกตามสมควร 
     ขอ 2 ใหหนวยงานของรัฐจัดทําดัชนีท่ีมีรายละเอียดเพียงพอสําหรับประชาชนสามารถคนหา
ขอมูลขาวสารตามขอ 1 ไดเอง 
     ขอ 3 ใหหนวยงานของรัฐใหมีขอมูลขาวสารตามขอ 1 ไวใหประชาชนสามารถตรวจดูได
โดยสะดวก 
  กรณีมีความจําเปนเรื่องสถานะท่ีจะแยกขอมูลขาวสารบางสวนไปเก็บไวตางหากหรือ
ใหบริการ ณ สถานท่ีแหงอ่ืนก็ได ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนผูขอขอมูลขาวสาร
ประกอบดวย 
     ขอ 4 การใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร หนวยงานของรัฐจะกําหนดระเบียบปฏิบัติเพ่ือ
รักษาความเปนระเบียบเรียบรอยหรือความปลอดภัยก็ได โดยคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนผูขอ
ตรวจดูขอมูลขาวสารดวย 
 1.2 แมวามาตรา 9 จะกําหนดลักษณะหรือประเภทของขอมูลขาวสารไวแลวก็ตาม แตเปนสาระ
บัญญัติท่ีมีลักษณะกวางๆ เปนการท่ัวไปสําหรับหนวยงานของรัฐท้ังปวง เม่ือพิจารณาในขอเท็จจริงเก่ียวกับ
หนวยงานของรัฐไมวาราชการสวนกลาง อันมีกระทรวง ทบวง กรม ศาล องคกรอิสระ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ 
ราชการสวนภูมิภาคและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และองคการบริหารพ้ืนท่ีพิเศษ ซ่ึงจะเห็นถึงความแตกตางอยู 4 
ประการ คือ 
     (1) ระดับของหนวยงานแตกตางกัน เชน ระดับกระทรวงกับระดับองคการบริหารสวนตําบล 
เปนตน 
     (2) ขนาดของหนวยงานแตกตางกัน เชน กระทรวงขนาดใหญ กรมขนาดใหญ กับกรมขนาด
เล็ก จังหวัดขนาดเล็ก องคการบริหารสวนตําบลชั้น 5 เปนตน 
 
     (3) ขอบอํานาจหนาท่ีของหนวยงานแตกตาง เชน มีอํานาจหนาท่ีกวางขวางเพราะมีกฎหมาย
หลายฉบับท่ีหนวยงานตองปฏิบัติ  เชน กระทรวงมหาดไทย เปนตน 
     (4)  ปริมาณงานมากนอยแตกตางกันขององคประกอบ ตาม (1) – (3) อันนํามาซ่ึงปริมาณ
ขอมูลขาวสารมากนอยเชนกัน 
  จากความแตกตางดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนทําใหเห็นวา หนวยงานของรัฐขนาดใหญ
ขอบอํานาจหนาท่ีกวางขวาง อาจมีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9(1) – (8) ครบทุกประเภทแตขณะเดียวกัน
หนวยงานของรัฐขนาดเล็ก เชน องคการบริหารสวนตําบลอาจมีขอมูลขาวสารบางประเภท บางอนุมาตรา
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เทานั้น ดังนั้นสถานท่ีจัดขอมูลขาวสารไวหรือศูนยขอมูลขาวสาร จึงไมจําเปนตองเหมือนกันท้ังหมด แต
อยางนอยตองมีสถานที่ สิ่ง อํานวยความสะดวก ขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐนั้นพึงมีตาม
มาตรา 9 (1) – (8) และระเบียบการใหบริการ จึงไดมีการศึกษาจัดทําคูมือฉบับนี้ข้ึน 
 

2. ประโยชนท่ีจะไดรับ 
 2.1 การสรางความเขาใจใหกระจางข้ึนเก่ียวกับขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 
(1) – (8)  และศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
 2.2 การใชตัวอยางท่ีมีอยูเปนแนวทางในการตรวจสอบพิจารณาและคัดเลือกขอมูลขาวสาร
หนวยงานของรัฐมีอยูวา มีขอมูลขาวสารใดบางท่ีตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูเพราะวา ไมมีใครท่ีทราบ
และเขาใจขอมูลขาวสารของหนวยงานใดๆไดดีวาหนวยงานเจาของขอมูลขาวสารนั้น 
 2.3 บุคลากรประจําศูนยขอมูลขาวสารจะไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 2.4 เปนความริเริ่มท่ีจะแนะนํา สงเสริม ผลักดันใหหนวยงานของรัฐไดพัฒนาศูนยขอมูลขาวสาร
ของราชการใหเกิดประโยชนแกประชาชนตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 
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บทท่ี 2 
การเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชน 

 

เจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 การใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไทยไดกาวสูความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ
โดยเฉพาะในเรื่องเก่ียวกับการรับรูขอมูลขาวสารท่ีเปนจริงไดในทางปฏิบัติ นับแตพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการพ.ศ. 2540 มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม  พ.ศ. 2540 เปนตนมา กอนหนานั้น
เปนท่ียอมรับวาสิทธิของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารมีอยูอยางจํากัด การดําเนินงานของสวน
ราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐอยูภายใตกรอบปฏิบัติของระบบราชการ ซ่ึงถือการปกปดเปนหลัก การ
เปดเผยเปนกรณียกเวน เนื่องจากการขาดความชัดเจนในเรื่องของการจัดระบบและการบริหารจัดการและ
การบริการขอมูลขาวสาร จึงสงผลใหการบริหารราชการและการใหบริการแกประชาชนไมไดเปนไป
ดวยดี การดําเนินท่ีผานมาจึงเปนเพียงการปฏิบัติตามความคิดเห็นหรือการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐ 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นี้มีเจตนารมณอันเปนความคิดพ้ืนฐาน
สําคัญอยู 5 ประการ คือ 
 (1) เพ่ือเปนการประกันสิทธิรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน (Rights to know)ในการดําเนินการ
ตางๆของหนวยงานของรัฐอยางกวางขวาง และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารของหนวยงาน
ของรัฐ อันจะนําไปสูกระบวนการบริหารของรัฐท่ีเปนธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได เพ่ือใหการ
ดําเนินงานมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 (2) เพ่ือกระตุนใหประชาชนสามารถใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงตามความจริง ซ่ึงจะ
นําไปสูการพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศใหม่ันคงและสงเสริมความเปนรัฐบาล
โดยประชาชน 
 (3) เพ่ือความจําเปนในการคุมครองขอมูลขาวสารบางประเภท (need to protect) ซ่ึงกฎหมาย
ไดกําหนดไวเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงของรัฐประโยชนท่ีสําคัญของเอกชนและคุมครองสิทธิสวนบุคคล
ในสวนท่ีเก่ียวของกับขอมูลขาวสารของทางราชการไปพรอมกัน 
 (4) เพ่ือสงเสริมการปฏิรูประบบราชการ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเจาหนาท่ี หนวยงานของรัฐ
เพ่ือประโยชนสูงสุดตอการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานของรัฐและตอประชาชน 
 (5) เพ่ือการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารของภาครัฐ โดยการจําแนกและจัดระบบเพ่ือใหการนําไปใช
ประโยชน(การเปดเผย) และการคุมครองขอมูลขาวสารเปนไปทิศทางเดียวกัน 
 จากเจตนารมณขางตน ทําใหเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 ในหมวดท่ี 1 ตั้งแต มาตรา 7 – 13 จึงไดบัญญัติถึงการเปดเผยขอมูลขาวสารเก่ียวกับขอมูล
ขาวสารของราชการท่ีหนวยงานของรัฐตองสงลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ขอมูลขาวสารของราชการท่ี
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีไวใหประชาชนเขาตรวจดู และขอมูลขาวสารขอองราชการท่ีหนวยงานของรัฐ
ตองจัดหาขอมูลขาวสารใหแกประชาชนผูขอ 

สวนในหมวดท่ี 2 มาตรา 14 – 20 ไดบัญญัติถึงการไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารเก่ียวกับขอมูล
ขาวสารของราชการท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย ขอมูลขาวสารของราชการท่ี
หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ได โดยคํานึงถึงองคประกอบหลักสาม
ประการ คือ การปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐเปนประการท่ีหนึ่ง และโยชนสาธารณะ
เปนประการท่ีสอง และประโยชนของเอกชนท่ีเก่ียวของเปนประการท่ีสาม นอกจากนี้ยังใหคํานึงถึงขอมูล
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ขาวสารท่ีอาจเปดเผยแลวหนวยงานของรัฐตองรับผิดตามกฎหมายขณะท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไมตองรับผิดชอบ
หากกระทําโดยสุจริต 
 สวนในหมวดท่ี 3 มาตรา 21 – 25 ไดบัญญัติถึงการเปดเผยและการจัดระบบขอมูลขาวสารสวน
บุคคลท่ีอยูในครอบครองของหนวยงานของรัฐ 
 สวนในหมวดท่ี  4 มาตรา 26 ไดบัญ ญัติ ถึงการเปดเผยขอมูลขาวสารประเภทเอกสาร
ประวัติศาสตรเพ่ือใหประชาชนไดศึกษาคนควา 
 นอกจากนี้ยังไดมีบัญญัติถึงท่ีมา อํานาจ หนาท่ีของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเอาไว
ในหมวดท่ี 5 มาตรา 27 – 34 ตลอดจนบัญญัติถึงท่ีมา อํานาจ หนาท่ี ของคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปดเผยขอมูลขาวสารในเรื่องเก่ียวกับท่ีมาอํานาจหนาท่ีไวในหมวดท่ี 6 มาตรา 35 – 39 บัญญัติบท
กําหนดโทษไวในหมวดท่ี 7 มาตรา 40 – 41 และบัญญัติถึงบทเฉพาะการในมาตรา 42 – 43 
 จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติขอมูลของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดภารกิจตางๆใหหนวยงาน
ของรัฐ อันไดแก ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ สวนราชการ
สังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนท่ีไมเก่ียวของกับการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี องคกรควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐหนวยงานตางๆและหนวยงานอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง 
ใหมีหนาท่ีหลายประการซ่ึงตองปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีตางๆท่ีเก่ียวของ 
1. บทบัญญัติท่ีเปนกุญแจในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
 1.1 มาตรา 7 หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ ลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา 
     (1) โครงการสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
     (2) สรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
     (3) สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรฐั 
     (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการ
ตีความ ท้ังนี้ เฉพาะท่ีจัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพ่ือใหมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชนท่ีเก่ียวของ 

    (5) ขอมูลขาวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 ขอมูลขาวสารใดท่ีไดมีการจัดพิมพเพ่ือใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามีการลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษาโดยอางอิงสิ่งพิมพนั้นก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแลวใหหนวยงาน
ของรัฐรวบรวมและจัด ให มี ข อ มูลข าวสารตามวรรคหนึ่ ง ไว เผยแพร เพ่ื อขายหรือจํ าหน าย   
 1.2 มาตรา 9 ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา  15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูล
ขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี  
     (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน รวมท้ังความเห็นแยงและคําสั่ง  
     (2) นโยบายหรือการตีความท่ีไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4)  
     (3 ) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของป ท่ี กําลั งดําเนินการ  
     (4) คูมือหรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนาท่ี  
     (5) สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชน  
     (6) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแตงต้ังโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  
     (7) ขอมูลขาวสารท่ีจัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่งถามีสวนท่ีตองหามมิใหเปดเผย
ตามมาตรา 14 หรือ มาตรา 15 อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอ่ืนใด 
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 บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเก่ียวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิ์เขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาท่ีมี
คํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได ในกรณีท่ีสมควรหนวยงานของรัฐ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้ ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมี
รายไดนอยประกอบ ท้ังนี้ เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน  
 คนต างด าวจะมีสิท ธิตามมาตรานี้ เพี ยงใด ให เป น ไปตาม ท่ี กําหนดโดยกฎกระทรวง   
 มาตรา 10 บทบัญญัติมาตรา 7 และมาตรา 9 ไมกระทบถึงขอมูลขาวสารของราชการท่ีมี
กฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีการเผยแพรหรือเปดเผย ดวยวิธีการอยางอ่ืน  
 1.3 มาตรา 11 นอกจากขอมูลขาวสารของราชการท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว หรือท่ีจัด
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดแลวหรือท่ีมีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา 26 แลว ถาบุคคลใดขอ
ขอมูลขาวสารอ่ืนใดของราชการ และคําขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารท่ีตองการในลักษณะท่ีอาจเขาใจได
ตามควร ใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแก ผูขอภายในเวลาอันสมควร เวนแตผู
นั้นขอจํานวนมากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
 ขอมูลขาวสารของราชการใดมีสภาพท่ีอาจบุบสลายงาย หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ
จัดหาใหหรือจะจัดทําสําเนาใหในสภาพอยางหนึ่งอยางใด เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกขอมูลขาวสารนั้นก็
ได ขอมูลขาวสารของราชการท่ีหนวยงานของรัฐจัดหาใหตามวรรคหนึ่ง ตองเปนขอมูลขาวสารท่ีมีอยูแลวใน
สภาพท่ีพรอมจะใหได มิใชเปนการตองไปจัดทํา วิเคราะห จําแนก รวบรวม หรือจัดใหมีข้ึนใหม เวนแตเปน
การแปรสภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารท่ีบันทึกไวในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบ
คอมพิวเตอร หรือระบบอ่ืนใด ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด แตถาหนวยงานของรัฐเห็นวากรณีท่ีขอนั้น
มิ ใช ก ารแสวงห าผลประโยชน ท างการค า  และ เป น เรื่ อ ง ท่ี จํ า เป น เพ่ื อปกป อ งสิ ท ธิ เส รีภ าพ 
สําหรับผูนั้น หรือเปนเรื่องท่ีจะเปนประโยชนแกสาธารณะ หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูลขาวสารนั้น 

บทบัญญัติวรรคสามไมเปนการหามหนวยงานของรัฐท่ีจะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใดข้ึน
ใหมใหแกผูรองขอ หากเปนการสอดคลองดวยอํานาจหนาท่ีตามปกติของหนวยงานของรัฐนั้นอยูแลว 
 ใหนําความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใหบังคับแกการจัดหาขอมูลขาวสารให
ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม  
 1.4  มาตรา 14 ในกรณีท่ีมีผูยื่นคําขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แมวาขอมูล
ขาวสารท่ีขอจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานสวนกลางหรือสวนสาขาของหนวยงานแหงนั้น หรือ
จะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนก็ตาม  ใหหนวยงานของรัฐท่ีรับคําขอใหคําแนะนํา
เพ่ือไปยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา  
 ถาหนวยงานของรัฐผูรับคําขอเห็นวาขอมูลขาวสารท่ีมีคําขอเปนขอมูลขาวสารท่ีจัดทําโดย
หนวยงานของรัฐแหงอ่ืน และไดระบุหามการเปดเผยไวตามระเบียบท่ีกําหนดตามมาตรา 16 ใหสงคําขอ
นั้นใหหนวยงานของรัฐผูจัดทําขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพ่ือมีคําสั่งตอไป  
คําอธิบายโดยยอในเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ 3 วิธีการ 
ตามบทบัญญัติในมาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 11 
2. การนําขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 ไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
     2.1. ความสําคัญและประโยชนของมาตรา 7 
  1. เปนการทบทวนโครงสราง อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ และการดําเนินงานท่ีเปน
ปจจุบัน รวมสถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร 
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  2. เปนการทบทวนบทบัญญัติตางๆท่ีเปนกฎหมายหรือมีสภาพอยางกฎหมายท่ีมีผลบังคับ
ใชอยูของหนวยงานนั้นเพ่ือใหมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชนท่ีเก่ียวของ 
  3. เปนประกาศตอสาธารณะถึงอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานถือไดวาเปน
สัญญาประชาคมระหวางหนวยงานนั้นกับประชาชนและเปนโอกาสท่ีประชาชนจะไดรับรู 
  4. เปนเครื่องมือตรวจสอบในการปฏิบัติงานของหนวยงานนั้น 
     2.2  มาตรา 7 วรรคแรกแหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกําหนดไวตามมาตรา 7 ลง
พิมพในราชกิจจานุเบกษา คือ  
  1. โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
      จะชวยใหประชาชนสามารถรับรูไดวาหนวยงานตางๆของรัฐแตละหนวยงานมีการจัด
โครงสรางการบรหิารภายในหนวยงานนั้นอยางไร มีการจัดแบงเปนหนวยงานยอยอยางไร 
  2. สรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
      การกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองสรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญและวิธีดําเนินงานตาม
อํานาจหนาท่ีนั้นๆ ทําใหประชาชนสามารถไดรูถึงบทบาทท่ีแทจริงของแตละหนวยงานมีหนาท่ีสําคัญ
อยางไร รวมท้ังไดรูถึงวิธีการหรือกระบวนการทํางานของหนวยงานนั้นๆอีกดวย 

           3. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของ
รัฐ  เม่ือประชาชนไดทราบถึงหนวยงานท่ีควรติดตอแลว การท่ีกฎหมายไดกําหนดใหทุกหนวยงานของรัฐ
จะตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือบอกถึงสถานท่ีเพ่ือติดตอขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําจึงเปน
การเพ่ิมความสะดวกกับประชาชนเพ่ือทราบวาจะไปติดตอท่ีใด จุดใด คําวาจุดใด ตามนัยนี้เม่ือโยงไปถึง
บทบัญญัติในมาตรา 9 ก็คือศูนยขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานของรัฐตองจัดใหนั้นเอง รวมท้ังยังเปน
หลักประกันท่ีชัดแจงวาหนวยงานของรัฐตองจัดเจาหนาท่ีไวเปนการประจํา เพ่ือใหขอมูลขาวสารและ
คําแนะนําในการติดตอไวดวย 
   4. กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ขอบังคับ  คําสั่ง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน นโยบาย 
หรือการตีความ  ท้ังนี้ เฉพาะท่ีจัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพ่ือใหมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชนท่ี
เก่ียวของ 
       ขอมูลขาวสารตามท่ีกําหนดในขอนี้ กฎหมายมุงบังคับเฉพาะขอมูลขาวสารท่ีมีสภาพ
อยางกฎเทานั้น ท้ังนี้ เนื่องจากกฎเปนมาตราท่ีเอามาใชในการปกครองโดยเปนบทบัญญัติท่ีมีผลบังคับใช
เปนการท่ัวไปโดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ เปนหลักเกณฑท่ี 
กําหนดไวลวงหนาโดยจะมีผลกับขอเท็จจริงกรณีใดกรณีหนึ่ง ก็ตอเม่ือขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนนั้นตรงกับท่ี
กําหนดในกฎขอบังคับแลว จึงจะเกิดสภาพบังคับทางกฎหมายโดยมีผลกระทบตอสิทธิหนาท่ีท่ีเก่ียวของโดย
ทันที 
   โดยปกติในทางปกครอง กฎอาจจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ กฎท่ีมีผลตอเอกชน
ท่ัวไปและกฎท่ีมีเฉพาะตอเจาหนาท่ีในองคกร เชน ผูบังคับบัญชาวางระเบียบกําหนดข้ันตอนและวิธี
ปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ี กฎประเภทหลังนี้ไมมีผลตอเอกชนจึงไมอยูในบังคับท่ีจะตองพิมพในราชกิจจา
นุเบกษา 
   มาตรา  8 บัญญัติวา ขอมูลขาวสารท่ีมีสภาพอยางกฎตามขอนี้ ถายังไมมีการนําลงพิมพ
ในราชกิจจานุเบกษาจะนําไปใชบังคับในทางท่ีไมเปนคุณแกผูใดไมได เวนแตผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้น
ตามความเปนจริงมากอนแลวเปนเวลาพอสมควร  
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   5. ขอมูลขาวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
       นอกเหนือจากขอมูลขาวสารตามรายการตามขอ 1 – 4 แลว กฎหมายขอมูลขาวสาร
ของราชการยังใหอํานาจกับคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการในการกําหนดหรือประกาศเพ่ิมเติมวา
ขอมูลขาวสารใดท่ีหนวยงานของรัฐจะตองนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ท้ังนี้ เพ่ือใหเหมาะสมกับการ
พัฒนาของสังคมในอนาคต 
 2.3 การจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือใหประชาชนเขา
ตรวจดูไดท่ีศูนยขอมูลขาวสาร 
 2.3.1 ความสําคัญและประโยชนของมาตรา 9 
   1. เปนการวางระบบเอ้ืออํานวยใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารประเภทท่ี
ประชาชนควรรูไดโดยสะดวก 
   2. เปนการแสดงใหเห็นถึงการบริการบริหารงานราชการแผนดินของหนวยงานนั้นวา
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ขอบังคับ นโยบาย หรือไมเพียงใด 
   3. เปนประโยชนในการมีสวนรวม การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการคุมครองสิทธิ
ของประชาชน  
   4. การนําผลการพิจาณา/ตีความ และองคความรูมาใชเปนบรรทัดฐานในการดําเนิน
กิจกรรมไมวาในเรื่องสวนตัวและ/หรือสวนรวม 
  5. การใชขอมูลขาวสารเพ่ือปกปองประชาชนของตนเองประโยชนสาธารณะและการอ่ืนๆ 
 2.3.2 มาตรา 9  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดให
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 9 ของกฎหมาย 
เพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
กําหนด (ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2541 เรื่องหลักเกณฑ
และวิธีการเก่ียวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู) ไดแก ตองจัดใหมี
สถานท่ีหรือศูนยขอมูลขาวสารและขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดโดยสะดวก ตองจัดทําดัชนี
หรือรายการขอมูลขาวสารท่ีมีรายละเอียดเพียงพอสําหรับประชาชน สามารถคนหาขอมูลขาวสารไดดวย
ตนเอง 
  ในการจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจดูนี้ กฎหมายไดกําหนดใหประชาชนมี
สิทธิขอสําเนา (right to copy) หรือขอสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตองดวย 
  ขอมูลขาวสารของราชการท่ีหนวยงานของรัฐจะตองรวบรวมไวใหประชาชนเขาตรวจ ดูได 
(public inspection) อยางนอยท่ีสุดตามท่ีกฎหมายกําหนด  ไดแก  
  1. ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน รวมท้ังความเห็นแยงและคําสั่ง
ท่ีเก่ียวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
      การกําหนดใหนําขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรง
ตอเอกชนมารวมไวใหประชาชนตรวจดูไดนี้ เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจดูไดวา การพิจารณาเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดท่ีเก่ียวกับเอกชนของหนวยงานของรัฐท่ีผานมาไดมีการพิจารณาโดยหลักเกณฑหรือตามกฎหมาย
อยางไร จะทําใหสามารถไดรับรูขอมูลขาวสารเปนแนวทางไดวา จะตองเตรียมตัวอยางไรและหนวยงานของ
รัฐควรจะพิจารณาอยางไร 

2. นโยบายหรือการตีความ 
      การท่ีหนวยงานของรัฐจะมีนโยบายเพ่ือดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดสมควรอยางยิ่งท่ี
จะตองใหประชาชนไดรับรู เพ่ือใหความรวมมือปฎิบัติหรือเพ่ือใหขอแนะนําตอแนวทางนโยบายดังกลาวอัน
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เปนสิ่งท่ีสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวม ดังนั้น นโยบายท่ีกําหนดข้ึนหรือการตีความ การใชกฎหมาย
ใดๆ แมไมเขาขายท่ีมีสภาพเปน กฎ ท่ีตองนําไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาก็จะตองนํามารวมไวให
ประชาชนสามารถตรวจดูได 
  3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปท่ีกําลังดําเนินการ 
      ขอมูลขาวสารเก่ียวกับแผนงาน โครงการและงบประมาณรายจายประจําปอาจถือไดวา
เปนขอมูลขาวสารสําคัญไมเฉพาะเพ่ือใหผูรับเหมาหรือผูประกอบการไดรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
งบประมาณประจําปของหนวยงานของรัฐ ตลอดจนแผนงานและโครงการตางๆอยางเทาเทียมกัน ทําให
กระบวนการจัดซ้ือจัดจางตางๆมีการแขงขันอยางเปนธรรมและโปรงใสและทําใหรัฐไดประโยชนจากการ
แขงขันท่ีเปนธรรมและโปรงใส นอกจากนั้น การท่ีประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารตามขอนี้
ไดยังทําใหประชาชนมีขอมูลขาวสารเก่ียวกับการใชงบประมารของหนวยงานของรัฐ ตลอดจน 
รายละเอียดของแผนงาน โครงการซ่ึงสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐในทุกๆ
ข้ันตอนในการใชจายงบประมาณหรือการจัดซ้ือจัดจางได 
   4. คูมือหรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนาท่ี
ของเอกชน 
      ขอมูลขาวสารเก่ียวกับคูมือหรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมี
ผลกระทบถึงสิทธิหนาท่ีของเอกชน จัดไดวาเปนขอมูลขาวสารท่ีประชาชนควรไดรับรูเชนกันเพ่ือท่ีจะ ไดรู
วาการใหบริการหรือการดําเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดกับประชาชนตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ
นั้นไดกําหนดข้ันตอน หลักเกณฑการพิจารณาและการปฏิบัติของเจาหนาท่ีไวอยางไร และในการขอรับ
บริการเรื่องตางๆ จากหนวยงานหรือเม่ือตองการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เจาหนาท่ีได
ดําเนินการตามข้ันตอนปฏิบัติหรือหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวมากนอยเพียงใด ท้ังนี้ คูมือหรือคําสั่งเก่ียวกับ
วิธีปฏิบัติท่ีจะตองนํามารวมไวใหประชาชนตรวจดู กฎหมายกําหนดบังคับเฉพาะท่ีมีผลกระทบถึงสิทธิหนาท่ี
ของเอกชนเทานั้น สวนคูมือหรือคําสั่งใดหากเปดเผยออกไปจะกระทบถึงผลสําเร็จในการบังคับใชกฎหมาย 
หนวยงานของรัฐก็อาจไมเปดเผยได  
  5. สิ่งพิมพท่ีไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา  7 วรรคสอง 
       กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการไดมีการกําหนดเปนขอยกเวนวาขอมูลขาวสารซ่ึง
แมจะมีเนื้อหาตรงท่ีกฎหมายกําหนดใหตองนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตถาขอมูลขาวสารนั้นไดมี
การจัดพิมพเพ่ือใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว  ก็ไมจําเปนตองนําขอมูลขาวสารนั้นท้ังหมดไปลง
พิมพในราชกิจจานุเบกษาอีก เพียงแตจะตองมีการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาวาไดมีการพิมพเผยแพร
ขอมูลขาวสารดังกลาวแลว  โดยใหมีการอางถึงสิ่งพิมพท่ีมีการพิมพเผยแพรแลวไวในราชกิจจานุเบกษาดวย 
ดังนั้น ขอมูลขาวสารลักษณะนี้ กฎหมายจึงกําหนดใหตองนําสิ่งพิมพท่ีไดมีการอางอิงถึงในราชกิจจา
นุเบกษาจะตองนํามารวมไวเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูได  เพ่ือปองกันปญหาในกรณีจัดหาซ้ือใน
ภายหลังไมสะดวก 
  6. สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับ
เอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ  

              ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับสัญญาในการดําเนินการตางๆของหนวยงานของรัฐ โดยปกติ
ท่ัวไปยอมไมเปนความลับ สามารถเปดเผยได แตท่ีผานมาหนวยงานของรัฐมักจะไมเปดเผยทําใหประชาชน
ขาดขอมูลในการศึกษาเพ่ือติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐ จนบางครั้งปรากฎวามีสัญญาในบาง
กรณีท่ีรัฐไดทําไปโดยเสียเปรียบเปนอยางมากใหกับคูสัญญาท่ีไมอาจสําเร็จตามความมุงหมายได ดังนั้น 
กฎหมายจึงเห็นความจําเปนท่ีจะตองกําหนดใหมีการนําสัญญาตางๆ ท่ีสําคัญ คือ สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ี



๙ 
 

มีลักษณะเปนการผูกขาด ตัดตอน หรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะมารวมไวให
ประชาชนเขาตรวจดูได นั้นหมายความวา เม่ือใดก็ตามท่ีหนวยงานของรัฐมีสัญญา ท้ัง 3 ประเภท 
หนวยงานของรัฐจะตองนํามาไวยังศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน เพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูตลอดเวลา 
โดยหนวยงานของรัฐจะไปอางเหตุผลใดๆ ในการท่ีจะไมนํามารวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูไมได กฎหมาย
ขอมูลขาวสารของราชการอนุญาตเพียงใหหนวยงานของรัฐสามารถลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอ่ืน
ใด เพ่ือไมใหเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารบางสวนท่ีเห็นวาเปนขอมูล ขาวสารท่ีกฎหมายกําหนด ยกเวนมิ
ใหตองเปดเผย ไดแก การเปดเผยอาจจะกระทบตอสถาบันพระมหากษัตริยหรือการเปดเผยอาจกระทําตอ
ความม่ันคงของประเทศ 
      การท่ีกฎหมายกําหนดไวในขอนี้ เฉพาะสัญญา 3 ประเภท เทานั้นท่ีตองนํามารวมไว
ใหประชาชนเขาตรวจดู มิไดความหมายวาสัญญาอ่ืนๆของหนวยงานของรับนั้นมิตองเปดเผย แตโดย
หลักการแลวสัญญาโดยสวนใหญเกือบทุกเรื่องจะตองเปดเผยใหประชาชนไดรู เพียงแตวาหนวยงานของรัฐ
ยังไมถูกบังคับหรือถูกกําหนดไวตองนํามารวมไวท่ีศูนยขอมูลขาวสาร ซ่ึงตองพรอมใหตรวจดูไดทันทีและ
ตลอดเวลาเทานั้น 
  7. มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการท่ีแตงตั้ งโดยกฎหมาย หรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรี  ท้ังนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารท่ีนํามาใชใน
การพิจารณาไวดวย 
      เนื่องจากมติของคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการตามท่ีกําหนดในขอนี้เปนเรื่องท่ีมี
ความสําคัญ ประชาชนจึงควรไดรูเพ่ือจะไดทราบวาคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการดังกลาวไดมีการ
ดําเนินการหรือตัดสินใจในเรื่องใดไปแลวบาง เปนเรื่องท่ีเก่ียวพันกับสังคมหรือประเทศอยางไร หรือเปน
เรื่องท่ีเก่ียวของกับตนเองอยางไร รวมท้ังหากสนใจเรื่องใดเปนพิเศษสามารถไดใชสิทธิตามกฎหมายขอมูล
ขาวสารของราชการนี้ขอตรวจดูขอมูลขาวสารท่ีสนใจนั้นในรายละเอียดอีกได ท้ังนี้ จะเห็นไดวาการ
กําหนดใหมติคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการดังกลาวจะตองระบุรายชื่อรายงานหรือขอมูลขาวสารท่ี
นํามาใชนาการพิจารณาไวดวย ขอกําหนดนี้นับวาเปนประโยชนท้ังในสวนของผูท่ีมีหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัย
เม่ือมติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดท่ีจะสามารถตรวจสอบไดวาการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องตางๆ นั้น มีขอมูล 
ขอเท็จจริงท่ีเพียงพอหรือถูกตองมากเพียงใด  ในทางตรงกันขามประชาชนสามารถตรวจสอบมาตรฐานการ
พิจารณาไดวาการตัดสินใจอยูบนขอเท็จจริงและหลักการท่ีถูกตองหรือไมเพียงใด ซ่ึงหากไดมีการปฏิบัติใน
เรื่องนี้อยางจริงจังแลวก็จะมีสวนชวยพัฒนาวากระบวนการบริการและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ไดอีกชองทางหนึ่ง 
   8. ขอมูลขาวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
      เนื่องจากขอมูลขาวสารเปนสิ่งท่ีมีจํานวนมากและมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ขอมูลขาวสารท่ีประชาชนควรไดรูในชวงเวลาปจจุบันอาจจะแตกตางไปจากชวงเวลาในอนาคต 
รวมท้ังยังอาจมีความแตกตางกันในแตละภาคของประเทศอีกดวย การท่ีกฎหมายไดใหอํานาจกับ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการท่ีจะสามารถกําหนดเพ่ิมเติมไดวาขอมูลขาวสารของราชการเรื่อง
ใดท่ีหนวยงานของรัฐจะตองจัดมารวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูได อันเปนการกําหนดใหเปนขอมูลตาม
มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงเปนการสอดคลองกับลักษณะท่ีไม
หยุดนิ่งและมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปของขอมูลขาวสารทําใหสามารถสงเสริมใหศูนยขอมูลขาวสารของ
ราชการสามารถตอบสนองตอการสงเสริมการรับรูขอมูลขาวสารของประชานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับความจําเปนและความตองการของสังคมและประชาชนอยางแทจริง 
 



๑๐ 
 

     ทั้งนี้ จนถึงป 2548 คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดมีประกาศแลว
รวม 2เรื่อง คือประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการลงวันที่ 21 ตุลาคม 2542 
และวันที่ 1 ธันวาคม2543 เรื่อง กําหนดประกาศใหประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหนวยงาน
ของรัฐท่ีหัวหนาสวนราชการลงนามแลวและเรื่องการกําหนดใหขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขา
ตรวจสอบดูไดตามมาตรา9(8) คือใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับการประกาศประกวดราคาและประการสอบ
ราคาเปนขอมูลขาวสารท่ีตองนํามารวมไวยังศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูอยางนอย๑ป 
รวมท้ังผลการพิจารณาจัดซ้ือจัดจางซ่ึงจะตองทําเปนตารางสรุปผลไวเปนประจําทุกเดือนวาไดจัดซ้ือจัดจาง
โดยวิธีใดมีผูเขารวมการจัดซ้ือจัดจางจํานวนก่ีรายเปนใครบาง ผูใดไดรับการคัดเลือกในวงเงินเทาใดและ
สรุปเหตุท่ีคัดเลือกผูรับจางดังกลาวดวย เพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารได ซ่ึงจะเห็นวาประกาศ
คณะกรรมการนี้จะมีสวนชวยใหกระบวนการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางเปนไปอยางกวางขวางยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งจะชวยสงเสริมการมีสวนรวมของประชานในกระบวนการตรวจสอบการดําเนินงานของ
รัฐใหเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน 

2.4 การเปดเผยหรือการจัดหาขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนท่ีขอขอมูลขาวสารเปนการ
เฉพาะราย 
     2.4.1 มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  ไดกําหนดให
หนวยงานของรัฐมีหนาท่ีจัดหาขอมูลขาวสารใหกับประชาชนตามท่ีขอโดยกําหนดเปนหลักปฏิบัติวา  
ถามีผูมาขอขอมูลขาวสารอ่ืนใดของราชการและคําขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารท่ีตองการในลักษณะท่ี
อาจเขาใจไดตามสมควรใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอในเวลาอันสมควร 

 หนาท่ีในการเปดเผยหรือการจัดหาขอมูลขาวสารใหกับประชาชนเปนการเฉพาะรายนี้ 
แตกตางจาก 2 วิธีแรก ซ่ึงมีการกําหนดไวอยางชัดเจนวาขอมูลขาวสารประเภทใดท่ีตองท่ีตองนํามาเปดเผย
โดยนําไปประกาศราชกิจจานุเบกษาและขอมูลขาวสารประเภทใดท่ีจะตองการนํามาเปดเผยโดยการจัดให
ประชาชนเขาตรวจดูไดตลอดเวลา 

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

    2.4.2 ขอบเขตของการจัดหาขอมูลขาวสารใหเปนการเฉพาะราย 
 พระราชบัญญัติกําหนดใหหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีจัดหาขอมูลขาวสารใหตามคําขอ

เฉพาะรายของประชาชรในเวลาอันสมควร ขอมูลขาวสารท่ีขอนี้ไมมีขอจํากัดในเรื่องท่ีขอวาขอเรื่องอะไร 
ถาไมเขาขอยกเวนท่ีจะไมเปดเผยตามท่ีพระราชบัญญัติกําหนด ก็ถือเปนหนาท่ีของหนวยงานของรัฐจะตอง
จัดหาใหท้ังสิ้นการปฏิเสธไมใหขอมูลขาวสารตามขอนี้พระราชบัญญัติกําหนดใหสามารถทําไดเฉพาะเม่ือขอ
จํานวนมากหรือขอบอยครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควรเทานั้น 

   2.5.3 แนวทางการดําเนินการในกรณีเฉพาะบางเรื่อง 
  เนื่องจากการดําเนินการเพ่ือจัดหาขอมูลขาวสารใหกับประชาชนเปนการเฉพาะรายนี้อาจ

มีปญหาหาการดําเนินในบางกรณีได พระราชบัญญัติจึงกําหนดแนวทางเพ่ือดําเนินการในกรณีตางๆดังนี้ 
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  1. กรณีขอมูลขาวสารของราชการท่ีผูมาขอมีสภาพท่ีอาจบุบสลายไดงาย ในกรณีนี้
หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาใหหรือจะจัดทําสําเนาใหในสภาพอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือมิให
เสียหายแกขอมูลขาวสารนั้นก็ได 
  2. ขอมูลขาวสารของราชการท่ีหนวยงานของรัฐตองจัดหาใหกับประชาชนตามคําขอโดย
หลักการแลวตองเปนขอมูลขาวสารท่ีมีอยูแลวในสภาพพรอมท่ีจะให มิใชเปนการตองไปจัดทําวิเคราะห 
จําแนกรวบรวม หรือจัดใหมีข้ึนใหม ท้ังนี้ เพ่ือมิใหการจัดหาขอมูลขาวสารนี้เปนการเพ่ิมภาระแกหนวยงาน
ของรัฐเพ่ือประโยชนแกผูขอเฉพาะรายบางคนเทานั้น แตพระราชบัญญัติก็ยังเปดโอกาสวาถาหนวยงานของ
รัฐเห็นวากรณีท่ีขอนั้นมิใชการแสวงหาผลประโยชนทางการคาและเปนเรื่องจําเปนเพ่ือปกปองสิทธิเสรีภาพ
สําหรับผูนั้นหรือเปนเรื่องท่ีเปนประโยชนแกสาธารณะหนวยงานของรัฐจะจัดทําขอมูลขาวสารนั้นใหก็ได 
  3. ในกรณีท่ีมีผูขอขอมูลขาวสารใดแตในขณะนั้นไมมีขอมูลขาวสารตามท่ีขอถาหนวยงาน
ของรัฐเห็นวาขอมูลขาวสารดังกลาวสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีตามปกติของหนวยงานของรัฐแลวหนวยงาน
ของรัฐนั้นๆจะจัดใหขอมูลขาวสารของราชการตามท่ีมีผูขอข้ึนก็ใหมก็ได 
     2.5.4  แนวทางการดําเนินงานในกรณีท่ีขอมูลขาวสารบางสวนเปนขอมูลขาวสารท่ีไมสามารถ
เปดเผย 
  ขอมูลขาวสารของราชการท่ีมีผูยื่นคําขอใหเปดเผยเปนการเฉพาะรายนี้ในกรณีท่ีอาจมี
ขอมูลขาวสารบางสวนท่ีอยูในหลักเกณฑกําหนดยกเวนใหไมเปดเผยพระราชบัญญัติไดกําหนดเปนหลัก
ปฏิบัติใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐดําเนินการลบหรือตัดทอน หรือดําเนินการโดยประการใด
ประการหนึ่ง ท่ีไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารในสวนท่ีไมสามารถเปดเผยดังกลาว กอนท่ีจะเปดเผยหรือ
จัดหาขอมูลขาวสารใหแกผูยื่นคําขอขอมูลขาวสารตอไป 
     2.5.5 สวนแนวทางการดําเนินการกรณีเปนขอมูลขาวสารท่ีหามเปดเผยตามมาตรา 14 ขอมูล
ขาวสารท่ีอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยตามมาตรา 15 และขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา 23 นั้นเม่ือมีคํา
ขอขอมูลขาวสารตามขางตนเจาหนาท่ีของรัฐผูรับคําขอขอมูลขาวสารจะตองปฏิบัติใหเปนตามกฎหมาย
กําหนด 
3 .ความสัมพันธเช่ือมโยงของขอกฎหมายระหวางมาตรา 7 และมาตรา 9 
 3.1 ขอมูลขาวสารของราชการใดๆท่ีมีความสําคัญเปนอยางมากสําหรับประชาชนมาตรา 7 แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดใหเปนขอมูลขาวสารประเภทท่ีตองนําลง
พิมพในราชกิจจานุเบกษา ขอมูลขาวสารประเภทนี้มีสาระสําคัญเก่ียวของกับโครงสรางอํานาจหนาท่ีวิธี
ปฏิบัติของหนวยงานระเบียบ ขอบังคับหรือเปนขอมูลขาวสารท่ีมีผลกระทบตอสิทธิและหนาท่ีของ
ประชาชน หนวยงานของรัฐมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะตองนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาโดยมีจุดหมาย
ประการแรกคือตองการใหมีการแพรหลายของขอมูลขาวสารไปอยางรวดเร็วกวางขวางท่ัวประเทศ ใน
ลักษณะของการโฆษณาเผยแพรโดยทางราชการท่ีเปนระบบและเชื่อถือไดใหประชาชนท่ัวไปไดรูขอมูล
ขาวสารตามมาตรา 7 อีกประกาศหนึ่งก็มุงหมายท่ีจะใหขอมูลขาวสารประเภทนี้มีการจัดเก็บไวอยางเปน
ทางการเปนหลักฐานท่ีเชื่อถือไดท้ังในแงของความถูกตองและควรใหประชาชนไดตรวจสอบโดยงายและ
นําไปใชอางอิงเพ่ือประโยชนตางๆในทางกฎหมาย 
 3.2 ขอมูลขาวสารของราชการใดๆท่ีมีความสําคัญรองลงมาโดยมีความสําคัญยังไมถึงขนาดท่ี
จะตองนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 เพราะการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตองมีคาใชจาย
สูงแตเปนขอมูลขาวสารท่ีมีสาระสําคัญท่ีประชาชนควรท่ีไดรูและสามารถนําขอมูลใชประโยชนเพ่ือการมี
สวนรวมทางการบริหารการปกครองภาครัฐเปนขอมูลเบื้องตนเพ่ือการตรวจสอบของภาคประชาชน มาตรา 
9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงกําหนดใหเปนขอมูลขาวสารประเภทท่ี
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หนวยงานของรัฐตองจัดเตรียมไวใหประชาชนเขามาตรวจดูไดดวยตนเองโดยสะดวก  โดยมีจุดมุงหมาย
ประการแรก คือ ตองการใหหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบตองจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีสําคัญอ่ืนประชาชน
ควรไดรูใหเปนหมวดหมูเพ่ือเปดเผยใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไป และสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการดําเนินการตางๆของรัฐอยางแทจริง การเปดเผย 
โดยวิธีตั้งแสดงในศูนยขอมูลขาวสารถือไดวาเปนกลไกพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให
ม่ันคงและจะยังสงผลใหประชาชนมีโอกาสใชสิทธิและหนาท่ีของตนไดอยางเต็มท่ีโดยสมบูรณตลอดเวลา 
ประการท่ีสอง มุงหมายท่ีจะใหสิทธิในการเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการเปนการใชสิทธิของ
ประชาชนโดยอิสระ  เปนการท่ีกฎหมายมุงท่ีจะวางกลไกระบบเอ้ืออํานวยความสะดวกใหประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทางการเมืองการปกครอง
ภาครัฐและสรางเสริมระบบตรวจสอบภาครัฐใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
 3.3 ความสัมพันธเชื่อมโยงของขอกฎหมายระหวางมาตรา 7 และมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  
     3.3.1 มาตรา 7 กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองกําหนดสถานท่ีติดตอขอรับขอมูลขาวสารหรือ
คําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐและใหสงรายละเอียดเก่ียวกับสถานท่ีลงประกาศในราชการ
กิจจานุเบกษา สวนมาตรา  9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดให
หนวยงานตองรวบรวมขอมูลขาวสารมาจัดใหประชาชนเขาตรวจดูได ดังนั้นสถานท่ีท่ีจะนําขอมูลขาวสาร
ตามมาตรา 9 มาตั้งแสดงนั้นจึงเปนสถานท่ีตามมาตรา 7  ท่ีหนวยงานลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 

   3.3.2  โดยวัตถุประสงคและจุดมุงหมายท่ีกําหนดใหขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 ตองมีการ
เผยแพรออกไปกวางขวางท่ัวถึงประเทศ เพ่ือใหประชาชนตรวจคนไดโดยงายเพ่ือการอางอิงและใช
ประโยชนจากขอมูลขาวสารได หนวยงานท่ีจัดทําขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 นอกจากจะนําลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษาแลวตองนําราชกิจจานุเบกษามาตั้งแสดงในศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนใชสิทธิตรวจดู
ไดดวย  หากไมนํามาตั้งแสดงประชาชนก็จะประสบปญหาอุปสรรคในการคนหาขอมูลในราชกิจจานุเบกษา
ท่ีกระจัดกระจายตามท่ีตางๆ ไดโดยงายการคนหาขอมูลประเภทนี้กับจะเปนการผลักภาระใหกับประชาชน
ในการเขาถึงและตรวจคน  การนําขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 มาตั้งแสดงตามนัยมาตรา 9 และใช
ประโยชนไดอันจะเปนการขัดกับเจตนารมณของกฎหมายขอมูลขาวสารท่ีตองการใหประชาชนมีโอกาส
กวางขวางในการรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเพ่ือยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึง
สิทธิหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ี คุมครองประโยชนของตนและประโยชนสาธารณะได 
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บทท่ี 3 
ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 

ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 

1.  ศูนยขอมูลขาวสารของราชการคืออะไร 
 ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราการ พ.ศ.2540 บัญญัติใหหนวยงานของ
รัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได
ประกอบ กับไดมีประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการ
จัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ณ ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐ โดยเรียก
สถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา ศูนยขอมูลขาวสาร 
 ศูนยขอมูลขาวสารเปนสถานท่ีท่ีหนวยงานของรัฐจัดรวบรวมขอมูลขาวสารไวใหประชาชนสามารถ
คนหาขอมูลขาวสารของราชการไดเอง ในเบื้องตนคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการพิจารณาเห็นวา
เพ่ือไมใหเปนภาระกับหนวยงานของรัฐท้ังในดานบุคลากร สถานท่ีและงบประมาณ จึงกําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐท่ีตองจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารเฉพาะหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลเทานั้น ซ่ึงหมายถึงหนวยงาน
ของรัฐท่ีเปนราชการสวนกลาง คือ กรม หนวยงานเทียบเทา ราชการสวนภูมิภาค คือ จังหวัด และราชการ
สวนทองถ่ิน คือ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร และ
เมืองพัทยา จึงมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะตองจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารตามประกาศคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ 
 สําหรับหนวยงานของราชการสวนกลางท่ีไปตั้งอยูในจังหวัดตาง ๆ และไมข้ึนกับราชการสวน
ภูมิภาค เชน สํานักงานของสวนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง สํานักงานเขตหรือสํานักงานภาคของ
หนวยงานตาง ๆ เปนตน ตองจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานข้ึน โดยตองมีขอมูลขาวสารตามมาตรา 
7 และมาตรา 9 เทาท่ีหนวยงานนั้นมีอยูแสดงไวดวย 
 

2. หนาท่ีของศูนยขอมูลขาวสาร 
 ศูนยขอมูลขาวสารมีหนาท่ีใหบริการขอมูลขาวสารของราชการแกประชาชนท่ีเขามาตรวจดูศึกษา
คนควา ขอสําเนา ตลอดจนเผยแพร จําหนายจายแจกขอมูลขาวสารของราชการตามท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการโดยมีหนาท่ีโดยสรุป ดังนี้ 
 2.1 จัดระบบขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 มาตรา 9 และมาตราอ่ืน ๆ ท่ีหนวยงานในสังกัดนั้นสง
มาใหและจัดทําบัตรดัชนีหรือบัญชี เพ่ือใชประชาชนสามารถคนหาขอมูลขาวสารไดเอง 
 2.2 จัดทําสมุดทะเบียนสําหรับผูมาขอตรวจดุขอมูลขาวสาร 

2.3 การทําสําเนาหรือสําเนาท่ีมีคํารับรองความถูกตองสําหรับขอมูลขาวสารท่ีจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูใหแกผูขอ 
 2.4 กรณีการขอขอมูลขาวสารตามมาตราอ่ืน ๆ ซ่ึงไมมีในศูนยขอมูลขาวสารใหสงคําขอไปยัง
หนวยงานเจาของเรื่องพิจารณา 
 2.5 กรณีเปนขอมูลขาวสารของหนวยงาน อื่น ใหแนะนํา ใหไปขอ ณ  หนวยงานนั ้น 
(มาตรา 12 วรรคแรก)  
 2.6 การประสานงาน การแจงนัดหมาย การมอบสําเนาขอมูลขาวสารตามขอ 2.4 ใหแกผูขอ 
 2.7 การประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 
 



๑๔ 
 

3. หลักการและแนวคิดในการจัดศูนยขอมูลขาวสาร 
 จากเหตุผลของการประกาศใชพระราชบัญญัติ คือ การใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการ
ไดรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ หลักการและแนวคิดประการหนึ่งก็คือตองให
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลขาวสารตาม
มาตรา 9 ท่ีกฎหมายบังคับใหหนวยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดเพราะเปนเรื่องท่ี
ประชาชนควรรู ดังนั้น การจัดศูนยขอมูลขาวสารนั้น การจัดสถานท่ี การจัดเก็บขอมูลขาวสาร วิธีการคนหา
ท้ังจากบัตรดัชนีรายการ/ระบบคอมพิวเตอร รวมท้ังการคนหาหยิบเอกสารตรวจดูและศึกษา ตองคํานึงถึง
ความสะดวกของประชาชนเปนสําคัญ สามารถคนหาศึกษาไดโดยสะดวก มิใชตองคอยสอบถามหรือขอให
เจาหนาท่ีชวยเหลือมากเกินสมควร อันจะทําใหการตรวจดูหยุดชะงักและขาดความเปนสวนตัว 
 

4. หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสาร 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 และประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสาร 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได
กําหนดเก่ียวกับการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารไว 4 ประการ คือ เรื่องสถานท่ี เรื่องการจัดทําบัตรดัชนีเรื่อง
ขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 และเรื่องระเบียบเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยหรือความปลอดภัยประกอบ
กับผลจากการศึกษาและตรวจเยี่ยมศูนยขอมูลขาวสารทําใหไดขอเท็จจริงหลายประการวาหลักเกณฑและ
วิธีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารใหสอดคลองกับสภาพของการปฏิบัติจริง ๆ เปนไปตามหลักการและแนวคิด
ในการจัดศูนยขอมูลขาวสารนั้น การยางแหงประเทศไทยดําเนินการตามข้ันตอนคือ  

- แตงตั้งคณะกรรมการ   ดําเนินการตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร 
- จัดทําคําสั่งสํานักงาน แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร โดย

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร เสนอผูวาการการยางแหงประเทศไทยพิจารณา ลงนามคําสั่ง สง
ให กองกลาง สํานักผูวาการ เพ่ือออกเลขท่ีคําสั่ง 

- รับเรื่องเดิมคืนจาก กองกลาง และจัดทําหนังสือสงสําเนาคําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการให
คณะกรรมการ ทราบเสนอ ผูอํานวยการสํานักผูวาการ ลงนามปฏิบัติการแทน ผูวาการการยางแหงประเทศ
ไทย 

-  ลงนามหนังสือสงสําเนาคําสั่ง สงหนังสือใหคณะกรรมการ เก็บเรื่องเขาแฟม 
-  จัดทําหนังสือเชิญประชุมพรอมท้ังวาระการประชุมเสนอเลขานุการ  คณะกรรมการลงนาม แจง

ใหคณะกรรมการฯ ทราบเพ่ือเขารวม  ประชุมในการจัดทําระเบียบสํานักงาน วาดวยขอมูลขาวสารของ
ราชการ ลงนามหนังสือเชิญประชุม สงหนังสือและเอกสารการประชุมใหคณะกรรมการ 

-  จัดเตรียมสถานท่ีประชุมตามวัน เวลา ท่ีกําหนดไว เขารวมประชุมและจัดทํารายงานการประชุม
เพ่ือเสนอให คณะกรรมการฯ รับรองในการประชุมครั้งตอไป 

-  จัดทําระเบียบสํานักงาน วาดวยขอมูลขาวสารของราชการตาม มติท่ีประชุม พรอมท้ังจัดทํา
หนังสือสงระเบียบฯ แจงทุกสวนงานทราบ  เสนอ ผูวาการการยางแหงประเทศไทยเพ่ือพิจารณา  ลงนาม
ในระเบียบฯ และหนังสือถึงทุกสวนงาน รับเรื่องเดิมคืนจาก กองกลาง จัดเก็บเขาแฟม 

-  จัดทําระเบียบสํานักงาน วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ จัดทําหนังสือเชิญประชุมพรอมท้ัง
วาระการประชุมเสนอเลขานุการ คณะกรรมการฯ ลงนาม แจงใหคณะกรรมการฯ ทราบเพ่ือเขารวม 
ประชุมในการจัดทําระเบียบสํานักงานฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ ลงนามหนังสือเชิญประชุม สง
หนังสือและเอกสารการประชุมใหคณะกรรมการ  จัดเตรียมสถานท่ีประชุมตามวัน เวลา ท่ีกําหนดไว  



๑๕ 
 

-  เขารวมประชุมและจัดทํารายงานการประชุมเพ่ือเสนอให คณะกรรมการฯ รับรองในการประชุม
ครั้งตอไป  จัดทําระเบียบสํานักงานฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการตาม มติท่ีประชุม พรอมท้ังจัดทํา
หนังสือสงระเบียบฯ แจงทุกสวนงานทราบ เสนอ ผูวาการการยางแหงประเทศไทย เพ่ือพิจารณา  ลงนาม
ในระเบียบฯ และหนังสือถึงทุกสวนงาน รับเรื่องเดิมคืนจาก กองกลาง จัดเก็บเขาแฟม 

-  รวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสาร รวมท้ังจัดทําดรรชนีขอมูลขาวสาร รวบรวมขอมูลขาวสาร
ของสํานักงาน กรณีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  
     -  จัดทําหนังสือเสนอ ผูวาการการยางแหงประเทศไทย เพ่ือพิจารณาลงนามหนังสือถึง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือนําเสนอรัฐมนตรีวาการฯ หรือรัฐมนตรีชวยวาการฯ ลงนามหนังสือถึง
สํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือสงขอมูลขาวสารของ การยางแหงประเทศไทย ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา     
ลงนามในหนังสือ สงหนังสือใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดทําหนังสือสงขอมูลขาวสารของสํานักงาน ท่ี
ประกาศ  ในราชกิจจานุเบกษาแลว แจงทุกสวนงานทราบ เสนอ ผูอํานวยการสํานักผูวาการ ลงนาม
ปฏบิัติการแทน ผูวาการการยางแหงประเทศไทย ลงนามในหนังสือ จัดทําสําเนาเอกสารสงใหทุกสวนงาน  

-  กรณีเผยแพรหรือจําหนายจายแจก จัดทําดรรชนีขอมูลขาวสาร โดยแยกประเภทขอมูลขาวสาร
ท่ี สามารถเปดเผยไดและขอมูลท่ีเปดเผยไมไดและขอมูลท่ีอาจมี คําสั่งไมเปดเผย เพ่ือสะดวกในการคนหา
ขอมูล 
      -  จัดเตรียมขอมูลขาวสารเพ่ือเผยแพรหรือจําหนายจายแจก กรณีมีผูรองขอประสานงานกับสวน
งานตาง ๆ ของสํานักงานเพ่ืออํานวย ความสะดวกใหแกประชาชนผูท่ีมาขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จัดทํา
ประกาศสํานักงานฯ วาดวย ขอมูลขาวสาร 

-   จัดทําประกาศสํานักงานฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ เชน เรื่อง การเรียกคาธรรมเนียม
การขอสําเนา หรือขอสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ พรอมท้ังจัดทําหนังสือสง
ประกาศ แจงทุกสวนงานทราบ เสนอ ผูวาการการยางแหงประเทศไทย เพ่ือพิจารณาลงนาม ลงนามใน
ประกาศและหนังสือทุกสวนงาน รับเรื่องเดิมคืนจาก กองกลาง เก็บเรื่องเขาแฟม 

-   สงขอมูลขาวสารของสํานักงาน ใหสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรและสหกรณทราบ
รับหนังสือจากสํานักนายกรัฐมนตรีในเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับงาน ขอมูลขาวสาร เชน งานแสดงขอมูล
ขาวสาร งานแสดงความคิด เห็นของประชาชน  

-   จัดทําหนังสือแจงใหสวนงานท่ีเก่ียวของทราบและดําเนินการ  เสนอ ผูวาการการยางแหง
ประเทศไทย ลงนาม ลงนามหนังสือ จัดสงหนังสือแจงสวนงานท่ีเก่ียวของทราบ รวบรวมผลการดําเนินการ
จากสวนงานท่ีเก่ียวของ พรอม จัดทําหนังสือแจงสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือ
ทราบ ดังนี้ 
      -  จัดทําหนังสือเสนอ ผูวาการการยางแหงประเทศไทย ลงนามหนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เพ่ือนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เพ่ือลงนามหนังสือถึงสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือทราบผลการดําเนินงานเก่ียวกับขอมูล
ขาวสารของ การยางแหงประเทศไทย 
       -  จัดทําหนังสือเสนอ ผูวาการการยางแหงประเทศไทย ลงนามหนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณเพ่ือนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เพ่ือทราบผลการดําเนินงานเก่ียวกับขอมูลขาวสารของ การยางแหงประเทศไทย       
ลงนามหนังสือ สงหนังสือใหสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ เก็บสําเนาเรื่องเขาแฟม 



๑๖ 
 

ทางเดินงานขอมูลขาวสาร 
 

ราสวา่ ขลู มอ้ ข่ รพแยผเ ะลแมวรบวร

ราสว า่ขลูมอขี้ นชรรดาทํดัจง �ั ทมวร

รวบรวม

ลมูอข้

ราสวา ่ ขนใ์ พมิ พงล

ราชกิจจานุเบกษา

เผยแพร่หรือ

ยา่ จกจแยา่ นหาํ จ

งถึอสืง ั นหาํทดัจ

ี รตนมฐั รกยานกั นา ํ ส

รา สวา ่ ขลู มอ้ ขา ํ นอ� ื พเ

ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

ี นชร รดา ํ ทดั จ

ราสว า่ ขลู มอ้ ข

ตรวจสอบ

ราสว า่ ขลู มอ้ ข

ฯกยานกันาํสงึ ถอืสงั นห

ฯ ี รตนมฐั รงึ ถอื สง ั นห

ษก ดั ลปง ึถอื สง ั นห.

หนังสือเสนอ ผวก.กยท..

เสนอ ผวก.กยท.

D ผวก.กยท. ลงนาม

จบท. ส่งหนังสือ

ษก ้ หใ.D

อืสง นัหา ํทดัจ

บารทนางนว่สกุ ทง ้ จแ

การลงประกาศ

ในราชกิจจาฯ

หนังสือถึงทุกส่วนงาน

เสนอ ผอ.สผว.

D ผอ.สผว. ลงนาม

D จบท. ราสกอเ านเ าํ สา ํ น

ส่งทุกส่วนงาน

ลูมอ้ ขมยี รตเ ดจั

่ รพแยผเ อ� ืพเ ราสวา ่ ข

กจแยาจ่ยา ่นหาจํอื รห

อขง อ้ร้ ูผี มี ณรก

ประสานงาน

ๆงา ่ ตนา งนว ่ สบั ก

กว ดะสมาวคยวนาํ ออ� ื พเ

ู ดอข � ี ทนชา ชะรป่ กแ

ราสว า่ ขลู มอ้ ข

ฯนา ง กั นาํ สศา กะรป

รากชารงอขรา สวา ่ขลู

ศากะ รปา ํ ทดั จ

ยว้ ดา่ ว ฯนางกั นาํ ส

ราสว า่ ขลู มอ้ ข

ตรวจสอบ

นางนว ่สกุทง ้ จแ ฯศาก

ฯนาง กั นาํ สกาจศากะร

เสนอ ผวก.กยท.

D ผวก.กยท. ลงนาม

D กกล. ส่งประกาศ

นา งนว่สกุท้ หใ

มิดเงอ�ื รเบัร

คืนจาก กกล.

บ็กเดัจ

ม้ ฟแา้ ขเ

 
 
 
 
 

เอกสาร ดําเนิน 

การ ตรวจสอบ
จัดเก็บ

รอดําเนินการการเคลื�อนย้าย
ความหมายของสัญญลักษณ์ D



๑๗ 
 

ทางเดินงานขอมูลขาวสาร 
 

ฯนาง กั นาํสงอขราสวา ่ ขลู มอ้ ขง่ ส

บา รท ฯรตษกเงวรทะรกะลแี รตนมฐั รกยานก ั นา ํ ส้ หใ

ี รตนมฐัรกยานกั นาํ สกา จอื สงั นหบั ร

อืสง นัหา ํทดัจ

นางนว ่สง ้ จแ

บารทอ�ืพเ งอ้ ขวย �ีกเ � ี ท

รากนินเา ํดะลแ

ตรวจสอบ

ง อ้ขวย� ี กเ � ีทนางนว ่สงึ ถอืสงนัห

เสนอ ผวก.กยท.

D ผวก.กยท. ลงนาม

D
จบท. ส่งหนังสือ

นา งนว่สกุท้ หใ

รวบรวมผล

กาจรากนิ นเ า ํ ดราก

ง อ้ข วย� ี กเ� ี ทนางนว่ ส

ง ึ ถอื สงั นหาํ ทดัจมอ้ รพ

ษก ะลแ ฯกยานกั นาํ ส.

ตรวจสอบ

ทยก งอขนาง นินเ า ํ ดรากลผ.

ฯกยานกันาํสงึ ถอืสงั นห

ฯ ี รตนมฐั รงึ ถอื สง ั นห
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5. ข้ันตอนการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและการใหบริการ 7 ข้ันตอน 
  5.1. การมอบหมายหนวยงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
  5.2  สถานท่ีตั้งของศูนยขอมูลขาวสาร 
  5.3  วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ 

5.4  การคัดเลือกเจาหนาท่ีประจําศูนย 
  5.5  ระเบียบและหลักเกณฑการใหบริการ 
  5.6  ขอมูลขาวสารและการจัดระบบขอมูลขาวสาร 
  5.7  ข้ันตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร 

5.2 การมอบหมายหนวยงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
       หนวยงานของรัฐแตละแหงควรมอบหมายหนวยงานยอยเพียงหนวยเดียวข้ึนมารับผิดชอบ
การดําเนินงานของศูนยขอมูลขาวสาร ไมควรแบงกระจายออกไปตามหนวยงานตาง ๆ และควรมีเจาหนาท่ี
ในหนวยงานนั้นรับผิดชอบโดยตรง 

5.3 สถานท่ีตั้งของศูนยขอมูลขาวสาร 
       5.3.1 จัดตั้งภายในสํานักงานท่ีไดลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (3) ยกเวนกรณี
จําเปนจริง ๆ ซ่ึงไปจัดตั้งท่ีอ่ืนได โดยจัดใหหองหนึ่งหองใดเปนสัดสวนหรือหองสมุดของหนวยงานใหเปน
ศูนยขอมูลขาวสาร ถามีพ้ืนท่ีนอยจัดเปนหองไมได ใหจัดเปนมุมหนึ่งของหองในสํานักงานนั้น แตตองมี
ลักษณะเปนสัดสวนพอสมควร ถาไมสามารถเก็บขอมูลขาวสารไวไดท้ังหมดในท่ีเดียวกันก็สามารถแยกเก็บ
ไวตางหากได แตจะตองมีปายแสดงวาขอมูลขาวสารท่ีแยกเก็บนั้นเก็บอยูท่ีใดแลว ตองมีบัญชีขอมูลขาวสาร
ท่ีเก็บแยกแสดงไวดวย 
       5.3.2 ควรเปนบริเวณท่ีประชาชนสามารถใชบริการไดโดยงายและสะดวก โดยหลักแลวควร
อยูชั้นลางของสํานักงาน 
       5.3.3 จัดทําปายชื่อ “ศูนยขอมูลขาวสารของการยางแหงประเทศไทย” ติดไวใหเห็นชัดเจน 
หรือทําแผนผังแสดงท่ีตั้งศูนยไวหนาสํานักงานดวยก็จะเปนประโยชนแกประชาชนอยางยิ่ง  

5.4 วัสดุอุปกรณและครุภัณฑ 
        หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีครุภัณฑและวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนไว
ท่ีศูนยขอมูลขาวสาร ดังนี้ 
  5.4.1 โตะ/เกาอ้ี สําหรับเจาหนาท่ีประจําศูนย 
  5.4.2 โตะ/เกาอ้ี สําหรับประชาชนในการคนหา คนควาและศึกษา 
  5.4.3 ตูเอกสารควรเปนตูกระจกหรือชั้นวางแฟมเอกสารไมควรอยางยิ่งท่ีจะเก็บขอมูล
ขาวสารไวในตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก หรือตูเหล็กสองบานปดทึบ หรือการลอคกุญแจ ซ่ึงขัดกับเจตนาของการจัดไว
ใหประชาชนตรวจดูไดโดยงาย หยิบไดงายและไมควรกลัวหายเกินจําเปนเพราะขอมูลขาวารท่ีจัดมาไวนี้เปน
สําเนาขอมูลขาวสาร สวนตนฉบับยังคงเก็บอยูกับหนวยงานเจาของเรื่อง หากสําเนาท่ีนํามาต้ังไวหายไปก็
สามารถนําสําเนาใหมมาทดแทนได 
  5.4.4 โทรศัพท (สําหรับหนวยงานขนาดกลาง/ใหญ) 
  5.4.5 กระดาษ/เครื่องเขียนเทาท่ีจําเปน 
  5.4.6 สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน เชน พัดลม ตูน้ําเย็น เปนตน หากจัดใหไดก็จะเปนการ
เอ้ืออาทรแกประชาชนอยางยิ่ง 
  5.4.7 แบบฟอรมตาง ๆ  
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5.5 การคัดเลือกเจาหนาท่ีประจําศูนย 
       ผูบริหารของหนวยงานตองแตงตั้งบุคลากรทําหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสารอยางนอยควรมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
  5.5.1 ผูผานการอบรมหรือมีความรูกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ 
  5.5.2 มีมนุษยสัมพันธดี 
  5.5.3 สามารถประสานงานกับทุกหนวยงานไดอยางเปนอยางดี 
  5.5.4 มีความสามารถในการจัดระบบแฟมขอมูล ระบบการสืบคนขอมูลหรือดัชนี 
  5.5.5 ปฏิบัติหนาท่ีประจําศูนยอยางตอเนื่อง 
 5.6 ระเบียบและหลักเกณฑการใหบริการ 
  5.6.1 หนวยงานของรัฐนั้นจะตองออกระเบียบวาดวยขอมูลขาวสารของราชการของ
หนวยงานลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา รวมท้ังอาจออกระเบียบวาดวยการรักษาความเปนระเบียบ
เรียบรอยและความปลอดภัยในการใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารดวยก็ได (ดูตัวอยางรางระเบียบใน
ผนวก ค) 
  5.6.2 หากหนวยงานไมประสงคจะเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาท่ีมีคํา
รับรองถูกตองขอขอมูลขาวสารของราชการตามประกาศของคระกรรมการขอมูลขาวสารฉบับลงวันท่ี 7  
พฤษภาคม 2542 หนวยงานของรัฐนั้นอาจออกระเบียบการเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนา
ท่ีมีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการเองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการก็ได 
  5.6.3 กําหนดข้ันตอนการขอขอมูลขาวสารโดยเขียนเปนปายประกาศไวท่ีศูนยขอมูล
ขาวสาร โดยเฉพาะอยางยางจะตองมีกําหนดระยะเวลาในการใหขอมูลขาวสารตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันท่ี 
28  ธันวาคม  2547 (มติคณะรัฐมนตรีดูในผนวก ) 
  5.6.4 กําหนดแบบฟอรมคํารองตาง ๆ เชน แบบคําขอขอมูลขาวสาร (ตัวอยางในผนวก ) 
  5.6.5 จัดทําสมุดทะเบียนผูเขามาขอตรวจดูขอมูลขาวสารโดยมีรายการเทาท่ีจําเปนเพ่ือ
เก็บไวเปนหลักฐานของทางราชการและการจัดทําสถิติ (ดูตัวอยางในผนวก ) 

5.7 ขอมูลขาวสารและการจัดระบบขอมูลขาวสาร 
  5.7.1 ท่ีมาของขอมูลขาวสารในหนวยงานของรัฐ 
   1) กฎหมายซ่ึงตราโดยฝายนิติบัญญัติ 
   2) กฎซ่ึงตราหรือกําหนดโดยฝายบริหาร เชน คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือ
หัวหนาสวนราชการ ซ่ึงมีผลบังคับใชตอหนวยงานนั้นไมวาทางตรงหรือทางออม 
   3) หนวยงานของรัฐนั้นเปนผูตราหรือกําหนดใหมีขอมูลขาวสารนั้น 
   4) การไดรับมาโดยระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือการปฏิบัติราชการ 
   5) โดยวิธีอ่ืน ๆ เชน การจัดซ้ือ การรับมอบ บริจาค เปนตน 
  5.7.2 หลักเกณฑท่ัวไปในการพิจารณาคัดเลือกขอมูลขาวสารภาคบังคับไวใหประชาชน
เขาตรวจดูหนวยงานของรัฐนั้นเปนผูตราหรือกําหนดใหมีขอมูลขาวสารนั้น หรือ หากหนวยงานของรัฐอ่ืน
เปนผูตรา แตมีผลไมวาทางตรงหรือทางออมใหหนวยงานของรัฐนั้นตองปฏิบัติ (ซ่ึงมีผลเทากับหนวยงาน
ของรัฐนั้นเปนผูตราหรือกําหนดใหมีขอมูลขาวสารนั้นเอง) มีสภาพอยางกฎท่ีมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชนท่ี
เก่ียวของหรือมีผลกระทบโดยตรงตอเอกชน หรือกระทบถึงสิทธิหนาท่ีประชาชนภายใตขอบอํานาจของ
หนวยงานนั้น ผลจากขอ 4.7.2 จึงเปนเรื่องท่ีประชาชนตองรูหรือควรรู 
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  5.7.3 การจําแนกระหวางขอมูลขาวสารภาคบังคับภาคสงเสริมสิทธิไดรูของประชาชน 
   1) ขอมูลขาวสารภาคบังคับท่ีหนวยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู
ท่ีศูนยขอมูลขาวสาร คือ 
    - ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 
    - ขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 
   2) นอกจากนั้นยังมีขอมูลขาวสารภาคสงเสริมสิทธิไดรูของประชาชน แม
กฎหมายมิไดบังคับใหหนวยงานของรัฐนั้นตองจัดเอาไวใหประชาชนเขาตรวจดูก็ตาม หากหนวยงานของรัฐ
เห็นวาขอมูลขาวสารใดท่ีประชาชนควรรู แลวจัดเอาไวใหประชาชนเขาตรวจดูศึกษาคนควาได นอกจากจะ
เปนประโยชนตอประชาชน ตอหนวยงานของรัฐนั้นเองแลว ยังเปนการสงเสริมใหเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปนจริงมากข้ึน โดยประชาชนจะไดรับขอมูล
ขาวสารเพ่ิมเติมข้ึนและเขาใจการปฏิบัติงานของหนวยงาน เปนการสรางการมีสวนรวมตรวจสอบการ
บริหารท่ีโปรงใสรวมท้ังเปนโอกาสท่ีประชาชนจะไดทําขอมูลขาวสารนั้นไปใชประโยชนในเรื่องท่ีเก่ียวของ
ดวย 
  5.7.4 การจัดแฟมขอมูลขาวสาร 
           การจัดระบบขอมูลขาวสารนั้นมีขอเท็จจริงประการหนึ่งวา แตละหนวยงานของรัฐ 
มีวิธีการจัดระบบขอมูลขาวสารและการจัดเก็บไมเหมือนกัน ท้ังนี้  ข้ึนอยู กับลักษณะงานของแตละ
หนวยงานและขนาดของหนวยงานดวย อยางไรก็ตาม ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีบทบัญญัติท่ีกําหนดเรียงตามอนุมาตรา ดังนั้นการ
จัดระบบขอมูลขาวสารจึงควรเรียงตามอนุมาตราดังกลาว เพ่ือสะดวกในการใสขอมูลขาวสารเพ่ิมเติมและ
การคนหา 
           ตัวอยางการจัดแฟมขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 (1) – (5) และมาตรา 9 (1) – 
(8) เรียงตามอนุมาตราดูในผนวก  
  5.7.5 การจัดทําบัญชีและบัตรดัชนีรายการ 
            1) เพ่ือเปนการควบคุมขอมูลขาวสารท่ีจัดมาไวในศูนยขอมูลขาวสาร เจาหนาท่ี
ประจําศูนยจะตองทําบัญชีขอมูลขาวสารเรียงตามอนุมาตรา บัญชีคุมขอมูลขาวสารนี้ใหเจาหนาท่ีประจํา
ศูนยเก็บรักษาไวเพ่ือเปนหลักฐานอางอิงดูตัวอยางบัญชีอนุขอมูลขาวสารในผนวก  
             2) การจัดทําบัตรดัชนีรายการควรจัดทําแบบบัตรดัชนีรายการหองสมุดซ่ึงเปน
สากลและตรวจคนไดงายหรือแบบเฉพาะท่ีหนวยงานถือปฏิบัติอยู การจัดทําบัตรดัชนี ดูตัวอยางในผนวก  
   หากจัดทําระบบคนหาดวยคอมพิวเตอรจะตองแนใจวามีเจาหนาท่ีประจําศูนย
คอยแนะนําชวยเหลือผูเขาขอตรวจดูขอมูลขาวสารดวย เพราะผูเขามาตรวจดูอาจใชคอมพิวเตอรไมเปน   
 5.8 ข้ันตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร 
  5.8.1 เม่ือมีประชาชนเขามาตรวจดูขอมูลขาวสารเจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสาร
จะตองแนะนําใหผูเขามาขอตรวจดูขอมูลขาวสารแสดงตนดวยการลงชื่อในสมุดทะเบียนเพ่ือเปนหลักฐาน
ของทางราชการและเพ่ือการเก็บสถิตินอกจากนั้นการลงทะเบียนนี้ก็จะเปนการตรวจสอบเบื้องตนวาเปนคน
ไทยหรือไมหากสงสัยวาเปนคนตางดาวก็ขอใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชนได (สิทธิของคนตางดาวดูขอ 
5.3) 
  5.8.2 แนะนําใหประชาชนตรวจสอบขอมูลเบื้องตนจากบัตรดัชนีรายงการหรือจากระบบ
คอมพิวเตอรเพ่ือคนหาขอมูลขาวสารท่ีตองการ รวมท้ังชวยเหลือในการแนะนําและคนหาขอมูล 



๒๑ 
 

 
  5.8.3 กรณีท่ีมีการจัดแยกขอมูลขาวสารบางสวนไปจัดไวตางหากหรือใหบริการ ณ 
สถานท่ีแหงอ่ืน ตามขอ 4.3.1 จากคําอธิบายประกอบหลักเกณฑและวิธีการกําหนดวาตองมีเจาหนาท่ีของ
รัฐอํานวยความสะดวกในการนําขอมูลขาวสารท่ีแยกเก็บไวท่ีอ่ืนมาใหประชาชนตรวจดู 

อยางไรก็ตามในการจัดแยกขอมูลขาวสารไปเก็บไวตางหาก ศูนยขอมูลขาวสารจะตองจัดทําบัญชี
และบัตรดัชนีอยูแลว เจาหนาท่ีประจําศูนยควรแนะนําใหผูมาขอขอมูลขาวสารตรวจดูหากบัตรดัชนีและ
บัญชีเสียกอน หากพบขอมูลขาวสารท่ีตองการผูมาขอขอมูลขาวสารจะไปตรวจคน ดวยตนเอง ณ สถานท่ีท่ี
นั้นหรือจะใหเจาหนาท่ีศูนยขอมูลขาวสารไปนําขอมูลขาวสารนั้นมาใหตรวจดูก็ได 
  5.8.4 หลังจากคนบัตรดัชนีและตรวจดูจากบัญชีแลวไมพบขอมูลขาวสารท่ีตองการและ
เจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสารไดตรวจสอบแลววาไมมีขอมูลขาวสารนั้นในหนวยงานของตน แตมีอยู
ในหนวยงานสวนกลางหรือสวนสาขาของหนวยงานแหงนั้น หรือหนวยงานของรัฐแหงอ่ืน ใหแนะนําเพ่ือไป
ยื่นขอตอหนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา 
  5.8.5 เม่ือประชาชนขอถายสําเนาขอมูลขาวสารท่ีขอตรวจดู เจาหนาท่ีประจําศูนย
จะตองถายสําเนาเอกสารใหรวมท้ังการรับรองความถูกตองของสําเนาดังกลาว หากผูขอตองการโดยเรียก
คาธรรมเนียมไดตามประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการฉบับลงวันท่ี 7  พฤษภาคม  
2542 หรือตามระเบียบของหนวยงานนั้นท่ีกําหนดข้ึนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ รายไดคาธรรมเนียมนี้ขอบังคับกระทรวงการคลังวาดวยเงินคาธรรมเนียมขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2548 ขอ 5 ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเก็บเงินคาธรรมเนียมไวใชจาย
เปนคาใชจายในการใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ ขอบังคับกระทรวงการคลัง วาดวยเงิน
คาธรรมเนียมขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2548 ดูในผนวก  
  5.8.6 กรณีท่ีไมมีขอมูลขาวสารในศูนยขอมูลขาวสารแตมีอยูในหนวยงานแหงนั้น ใหผูมา
ขอขอมูลขาวสารกรอกแบบฟอรมคําขอตามแบบท่ีหนวยงานกําหนดแลวใหเจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูล
ขาวสารดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 
  5.8.7 เก่ียวกับระยะเวลาการใหบริการขอมูลขาวสารนั้น หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติให
เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28  ธันวาคม 2547 ดังนี้ 
   1) กรณีท่ีประชาชนขอขอมูลขาวสารจากหนวยงานของรัฐและขอมูลขาวสารนั้น
หนวยงานของรัฐมีขอมูลขาวสารพรอมท่ีจะจัดใหได จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วหรือภายในวันท่ี
รับคําขอ 
   2) ในกรณีท่ีขอมูลขาวสารท่ีขอมีเปนจํานวนมากหรือไมสามารถดําเนินการให
แลวเสร็จภายใน 15 วัน ตองแจงใหผูขอขอมูลทราบภายใน 15 วัน รวมท้ังแจงกําหนดวันท่ีจะดําเนินการ
แลวเสร็จใหผูขอขอมูลทราบดวย 
6. ขอควรจํา 
 6.1 ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ท่ีตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดนั้น 
  6.1.1 เปนสําเนาขอมูลขาวสาร ตนฉบับหรือตัวจริงยังคงเก็บอยูท่ีหนวยงานเจาของเรื่อง 
  6.1.2 ไมอนุญาตใหยืมออกไปนอกศูนยขอมูลขาวสารเพราะขัดตอเจตนาการจัดเอาไวให
ประชาชนเขาตรวจดู ตองศึกษาคนควาในศูนยขอมูลขาวสาร หากตองการขอมูลขาวสารใดก็ใหยื่นคํารอง
ขอสําเนาขอมูลขาวสารราชการนั้นได 
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6.2 ผูเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร 
  6.2.1 ตองเปนคนไทย 
  6.2.2 ไมจําเปนตองมีสวนไดเสียเก่ียวของและไมจําเปนตองบอกเหตุผล 

6.3 สิทธิของคนตางดาว ในการขอตรวจดู/ขอสําเนาขอมูลขาวสาร ตามมาตรา 9 วรรคสี่ 
บัญญัติวา ใหเปนไปตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวงซ่ึงปจจุบันยังไมมี ดังนั้น จึงเปนเรื่องท่ีเจาหนาท่ีตองใช
ดุลพินิจ โดยมีหลัก ดังนี้ 
  6.3.1 ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 ซ่ึงลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาถือวาเปนการเปนเผย
ตอสาธารณะแลวและเปนสากล ดังนั้น คนตางดาวยอมขอดูไดเพราะไมเปนความลับแตประการใด 
  6.3.2 หากเปนขอมูลขาวสารตามมาตราอ่ืน เจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสารควร
แนะนําใหคนตางดาวทําหนังสือขอตรวจดูหรือขอสําเนาเฉพาะเรื่องท่ีตนเก่ียวของ มีสวนไดเสีย หรือเพ่ือ
การปกปองสิทธิของตนเอง คําขอเชนนี้เจาหนาท่ีสามารถใชดุจพินิจไดวา สมควรใหตรวจดูหรือใหสําเนาได
หรือไม 
7. ประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของการยางแหงประเทในชองทางใดไดบาง 
ประชาชนสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดหลายชองทาง ดังตอไปนี ้

• ศูนยขอมูลขาวสาร 

• รายงานการศึกษา 

• วิทยุกระจายเสียง 

• จดหมายขาว 

• การแถลงขาว 

• อินเตอรเน็ต 
8. สิทธิของประชานในการรับรูขอมูลขาวสาร 

• สิทธิการรับรูขอมูลขาวสาร เชน รับรูขอมูลขาวสารการกําหนดการประชุม วาระการ
ประชุม วันเวลา และสถานท่ีการจัดประชุม 

• สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับแผนพัฒนาขององคกรและรายละเอียดแผนพัฒนาของ
องคกร 

• สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดหารายไดและการจัดเก็บภาษีขององคกร 

• สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับขอบัญญัติขององคกร เชน รับรูขอมูลการกําหนดวัน 
เวลา และสถานท่ีในการประชุมพิจารณารางขอบัญญัติทองถ่ิน รับรูความคืบหนาและผลการพิจารณาราง
ขอบัญญัติ ในทุกข้ันตอนรับรูรายละเอียดขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เปนตน 

• สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเงินและบัญชี เชน รับรูขอมูลเก่ียงกับการเงินและ
บัญชีขององคกร รับรูขอมูลเก่ียวกับรายงานงบประมาณขององคกร 

• สิทธิการับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
 

9. เง่ือนไขการใหบริการขอมูลขาวสาร 
      1. ขอมูลขาวสารท่ีขอตรวจดู ตองเปนขอมูลท่ีมีอยูแลวเทานั้น มิใชเปนการจัดทํา วิเคราะห 
จําแนก รวบรวม หรือจัดทําใหมีข้ึนใหม 

 2. การจัดทําขอมูลขาวสาร จะจัดทําสําเนาให 1 ชุด ตอหนึ่งขอมูลขาวสาร 
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            3. เจาหนาท่ีอาจงดใหบริการในการท่ีมีการขอขอมูลขาวสารนั้นๆ ซํ้า หรือบอยครั้งโดยไมมี
เหตุผลสมควร 
 

10. ข้ันตอนการรับบริการ 
 1. ผูท่ีประสงคจะขอขอมูลขาวสาร กรอกแบบฟอรมการขอใชบริการขอมูลขาวสาร เพ่ือยื่นตอ
เจาหนาท่ี 
 2. เจาหนาท่ีตรวจสอบคํารองขอขอมูลขาวสารและตรวจสอบขอมูลขาวสารดังกลาว วามีหรือไม 
 3. เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอไดหรือไม 
 4. ติดตอนัดหมายฟงผลคําขอ 
 5. ถายสําเนา/รับรองสําเนา 
 6. ผูติดตอเอกสารลงชื่อรับเอกสาร 
11. เอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
 1. ใบคําขอขอมูลขาวสาร 
  

12. ชองทางในการขอขอมูลขาวสารของการยางแหงประเทศไทย 
 1. ขอตรวจดูขอมูลขาวสารไดเองโดยสะดวก ณ ศูนยขอมูลขาวสารการยางแหงประเทศไทย
67/25 ถนนบางขุนนนท แขวงบางขุนนนท เขตบางกอกนอย กรงุเทพมหานคร 10700  

2. สืบคนขอมูลขาวสารทางเว็บไซต http://www.oic.go.th/INFOCENTER2/221/ 
 3. สอบถามทางโทรศัพท หมายเลข  0 2433 2222 ตอ 291 
 4. ขอขอมูลผานทางโทรสาร หมายเลข  0 2424 3683 
 5. ขอขอมูลขาวสารทางไปรษณีย ไดท่ี ศูนยขอมูลขาวสารการยางแหงประเทศไทย  สํานักผูวาการ 
กองกลาง แผนกเลขานุการ อาคาร2 ชั้น2  67/25 ถนนบางขุนนนท แขวงบางขุนนนท เขตบางกอกนอย 
กรุงเทพมหานคร 10700  
 

13. การรับเรื่องรองเรียน 
 ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน  สามารถติดตอเพื่อรองเรียนได ท่ี 
การยางแหงประเทศไทย สํานักผูวาการ กองกลาง แผนกเลขานุการ อาคาร2 ชั้น2  67/25 ถนนบางขุนนนท 
แขวงบางขุนนนท เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 หมายเลขโทรศัพท 0 2433 2222 ตอ 
291 โทรสาร หมายเลข  0 2424 3683 http://www.rubber.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rubber.co.th/
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บทท่ี 4 
ตัวอยางประกอบคําอธิบายขอมูลขาวสารตามมาตรา 7และมาตรา 9 

ท่ีตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู 
ท่ีศูนยขอมูลขาวสาร 

ตัวอยางขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 
1. มาตรา 7 วรรคสามบัญญัติใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไว
เผยแพรเพ่ือขายหรือจําหนายจายแจก ณ ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามท่ีเห็นสมควรขอมูล
ขาวสารตามวรรคหนึ่ง คือ ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 (1) (2) (3) (4) และ (5) 
 1.1 ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 (1) (2) และ (3) เปนขอมูลขาวสารเก่ียวกับโครงสรางและการ
จัดองคกรในการดําเนินงานสรุปอํานาจหนาท่ีและวิธีการดําเนินงาน สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร
หรือคําแนะนํา ซ่ึงเปนขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานจัดทําข้ึนมาใหมเพ่ือลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา โดยอาศัย
ขอมูลขาวสารจากกฎหมายจัดตั้งหนวยงานและกฎหมายแบงสวนราชการของหนวยงานนั้นเปนหลักและ
อาจประกอบดวยขอมูลขาวสารอ่ืน ๆ เชน โครงสรางอัตรากําลังและการจําแนกหนาท่ีท่ีไดรับอนุมัติจาก
สํานักงาน ก.พ. เปนตน 
        ดังนั้น หนวยงานของรัฐตองนําราชกิจจานุเบกษาท่ีลงพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 (1) 
(2) และ (3) ไปตั้งแสดงไวท่ีศูนยขอมูลขาวสาร นอกจากนั้นเนื่องจากขอมูลขาวสารนี้มีท่ีมาจากกฎหมาย 
ดังท่ีกลาวมาแลวขางตน เพ่ือการอางอิงและใหขอมูลขาวสารท่ีสมบูรณครบถวนแกประชาชน หนวยงาน
ของรัฐควรนํากฎหมายจัดตั้งหนวยงานและกฎหมายแบงสวนราชการไปไวท่ีศูนยขอมูลขาวสารของ
หนวยงานดวย 
 1.2 ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 (4) ซ่ึงมีอยูหลายประเภทและไมวาจะไดลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษาหรือไมก็ตามท่ีตองนําไปตั้งแสดงในศูนยขอมูลขาวสาร เชน 
  1.2.1 กฎ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความท้ังนี้ 
ท่ีจัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎเพ่ือใหมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชนท่ีเก่ียวของท่ีหนวยงานของรัฐนั้นเปนผู
ตราหรือกําหนดข้ึน เชน 
  กฎกระทรวงของกระทรวงตาง ๆ ขอบังคับกระทรวงเกษตรและสหกรณกระทรวงการคลัง 
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย หนังสือเวียนสํานักนายกรัฐมนตรี ระเบียบกรมบัญชีกลาง นโยบายของรัฐบาล 
การตีความกฎหมายของหนวยงาน ขอมูลขาวสารเหลานี้หนวยงานท่ีเปนผูตราหรือกําหนดขอมูลขาวสารนั้น
จะตองนําไปตั้งแสดงเอาไวในศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
  1.2.2 กฎ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความท่ีตรา
กําหนดโดยหนวยงานอื่น เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหนวยกํากับดูแลการยางแหงประเทศไทย ได
กําหนดกรอบหรือแนวทางการกําหนดตาง ๆ ในการปฏิบัติราชการของการยางแหงประเทศไทย  
เรื่องหนึ่งเรื่องใดมีสภายอยางกฎท่ีมีผลเปนการท่ัวไป การยางแหงประเทศไทย ตองนําไปแสดงไวท่ีศูนย
ขอมูลขาวสารดวย เปนตน 
  1.2.3 มติคณะรัฐมนตรีตามปรกติเปนหนาท่ีของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตองจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดท่ีศูนยขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาลแตตามนัย
นี้ หากเปนมติคณะรัฐมนตรีท่ีมีสภาพอยางกฎใหหนวยงานหนึ่งหนวยงานใดโดยเฉพาะเปนผูรับปฏิบัติ และ
มีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชน หนวยงานนั้นตองนํามติคณะรัฐมนตรีนั้นมาไวท่ีศูนยขอมูลขาวสารของ
หนวยงานดวย เชน มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการใหความชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางและผู
ประกอบอาชีพงานอ่ืนกับทางราชการท่ีมีผลกระทรวงจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา วันท่ี 
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17  เมษายน  2542 มีลักษณะเปนกฎและมีสภาพบังคับเปนการท่ัวไปใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจตอง
ปฏิบัติและมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกสาร 
2. มาตรา 7 วรรคสอง บัญญัติวา ขอมูลขาวสารใดท่ีไดมีการจัดพิมพเพ่ือใหเผยแพรตามจํานวนพอสมควร
แลว ถามีการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาโดยอางถึงสิ่งพิมพนั้นก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติ
วรรคหนึ่งแลว 
 ประเด็นท่ีตองพิจารณาก็คือขอมูลขาวสารตามวรรคสองนี้ คือ ขอมูลขาวสารประเภทใดกรณีนี้อาจ
อธิบายไดวา ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 (1) (2) และ (3) นั้น เปนขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานของรัฐได
จัดทําข้ึนใหมและลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา จึงไมเขาขายมาตรา 7 วรรคสองท่ีวา “ขอมูลขาวสารใดท่ีได
มีการจัดพิมพเพ่ือใหเผยแพรตามจํานวนพอสมควรแลว” 
 ดังนั้น ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 วรรคสองนี้จึงหมายถึงขอมูลขาวสารเกาเริ่มต้ังแตจัดตั้ง
หนวยงานหรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีหนวยงานของรัฐนั้นเปนผูถือปฏิบัติและขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 (4) ท่ี
หนวยงานของรัฐใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติราชการ ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการพิมพหรือจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการท่ีเกิดกอนวันท่ี
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ใชบังคับลงวันที่ 24  กุมภาพันธ พ.ศ.2541 
ขอ 2 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐรวบรวมขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 7 (4) ท่ีมีผลบังคับใชอยู
และสงลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีหลักเกณฑและวิธีการนี้ใชบังคับ 
 เม่ือพิจารณาตามความในมาตรา 7 วรรคสอง ประกอบคําอธิบายในคูมือพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยนายชัยวัฒน วงศวัฒนศานต อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
แลว อาจพิจารณาไดวา ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 (4) ถาขอมูลขาวสารใดมีการจัดพิมพไวแลว และ
แพรหลายเปนจํานวนพอสมควร กลาวคือ มากพอท่ีประชาชนสามารถเขาถึงไดไมวาโดยการยืม ซ้ือหรือ
สําเนาก็ตามมาตรา 7 (4) กําหนดวา ไมตองลงพิมพซํ้าท้ังฉบับในราชกิจจานุเบกษาอีกแตใหพิมพโฆษณาใน
ราชกิจจานุเบกษาโดยอางอิงใหทราบวามีขอมูลขาวสารนั้นอยูแลวในสิ่งพิมพใดก็เพียงพอแลว เพ่ือลดความ
ซํ้าซอนสิ้นเปลือง การพิจารณาวาจะลงพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 (4) โดยใชเง่ือนไขตามมาตรา 7 
วรรคสองนี้ จึงมีองคประกอบสําคัญ 2 ประการ คือ 

(1) ตองมีการพิมพเพ่ือใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว 
(2) ประชาชนสามารถเขาถึงไดไมวาโดยการซ้ือ การยืม หรือการทําสําเนาภาพถายก็ตาม 
หากไมเปนไปตามหลักเกณฑนี้หนวยงานรัฐก็นําเปนตองนําขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 (4)  

ท้ังฉบับ ไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาใหมอีกครั้งหนึ่ง 
 ตัวอยางขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 (4) ท่ีดําเนินการตามมาตรา 7 วรรคสอง เชน ประกาศของ 
ก.บช. ฉบับท่ี 42 (พ.ศ.2543) เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ประกาศใชมาตรฐานการบัญชี 33 ฉบับ 
ประกอบดวยแมบทการบัญชี 1 ฉบับ มาตรฐานการบัญชี 28 ฉบับ และการตีความมาตรฐานการบัญชี 4 
ฉบับ โดยมีบัญชีและสาระสําคัญของมาตรฐานการบัญชีแตละเรื่องตามเอกสารแนบทายประกาศเปน
มาตรฐานการบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ตั้งแตวันท่ี 10  สิงหาคม  2543 เปนตนไป 
(รก. เลม 117 ตอนพิเศษ 133 ง วันท่ี 28  ธันวาคม  2543) โดยทายเอกสารมาตรฐานการบัญชีแตละ
ฉบับไดระบุสถานท่ีพิมพและจัดจําหนาย รวมท้ัง สถานท่ีท่ีจัดใหประชาชนเขาตรวจดูดวย ซ่ึงการดําเนินการ
ของ ก.บช. ตามมาตรา 7 วรรคสองนี้ ทําใหไมตองนํามาตรฐานการบัญชีฉบับเต็มท้ัง 33 ฉบับ จํานวน 
1,145 หนา ลงพิมพซํ้าในราชกิจจานุเบกษาอีก 
 ดังนั้น จึงสรุปไดวา ขอมูลขาวสารภาคบังคับตามมาตรา 7 และขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 ท่ีควร
นําไปแสดงไวท่ีศูนยขอมูลขาวสารมี ดังนี้ 
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1) กฎหมายจัดตั้งหนวยงานของรัฐนั้น (ควรนําไปไว) 
2) พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการหรือกฎอ่ืนใดในการแบงสวนราชการ 
3) ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 (1) (2) และ (3) (ภาคบังคับ) 
4) ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 (4) ท่ีหนวยงานของรัฐนั้นถือปฏิบัติอยู การท่ีกฎหมาย 

ขอมูลขาวสารของราชการบังคับใหหนวยงานของรัฐตองนําขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 (4) ไมลงพิมพราช
กิจจานุเบกษานั้น มีจุดประสงคประการหนึ่งก็คือตองการใหหนวยงานของรัฐนั้นทบทวนมาตรา 7 (4) ซ่ึง
เปนกลไก หรือเครื่องมือปฏิบัติราชการของหนวยงานใหเปนปจจุบัน 
  หากหนวยงานใดไดจัดพิมพประมวลกฎหมายพระราชกฤษฎีกา กฎ กระทรวง ประกาศ
ระเบียบ ฯลฯ ท่ีเก่ียวกับของกับหนวยงานนั้นโดยตรง เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดจัดพิมพ
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 พรอมดวยกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2512 รวมเลมไวจําหนายจายแจกก็อาจถือวาไดปฏิบัติตามมาตรา 7 
(4) โดยอนุโลมแลวสวนหนึ่ง 
   ตัวอยางขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 (1) – (8) 
1. มาตรา 9 (1) 
 ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีผลโดยตรงตอเอกชนรวมท้ังความเห็นแยงและคําสั่งท่ีเก่ียวของใน
การพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
 คําอธิบายโดยยอ 

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

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

1.2  ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน 
       1.2.1 เปนกรณีท่ีเอกชนโตแยงคําสั่งของเจาหนาท่ีฝายปกครองหรือคณะกรรมการฝาย
ปกครองท่ีไมอนุญาตหรือไมดําเนินการใหแกตนในเรื่องนั้น ๆ ตามขอ 1 โดยการอุทธรณไปยังผูมีอํานาจใน
การพิจาณาอุทธรณ ผลของการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยยอมมีผลโดยตรงตอเอกชนผูยื่นคําขอนั้น 
       1.2.2 การอุทธรณแยกเปน 2 กรณี 
      1) กรณีกฎหมายเฉพาะเรื่องกําหนดไว เชน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ฯลฯ 
       2) กรณีอุทธรณตามกฎหมายท่ัวไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539 มาตรา 45 ซ่ึงเปนกรณีท่ีกฎหมายมิไดกําหนดตัวผูมีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณไว 
      1.2.3 ความขัดแยง 
  กรณีขอพิพาทท่ีดําเนินการโดยคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาททางการปกครองตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 85 บัญญัติวา ถากรรมการคนใดคน
หนึ่งมีความเห็นแยงใหมีสิทธิทําความเห็นแยงของตนไวในคําวินิจฉัยได 
  ความเห็นแยงนี้จะตองนํามาเปดเผยแนบคําวินิจฉัยดวยเพราะถือเปนสวนหนึ่งของคํา
วินิจฉัยท่ีมีผลตอเอกชนดานหนึ่งดานใดก็ตามและอาจถูกนําไปใชประกอบการพิจารณาขององคกรชี้ขาดขอ
พิพาททางปกครองในระดับท่ีสูงกวา 



๒๗ 
 

      1.2.4 คําสั่งท่ีเก่ียวของกับคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน 
  หมายถึง คําสั่งท้ังปวงในกระบวนการพิจารณาโดยเริ่มจากคําสั่งทางปกครองท่ีเปนตน
เรื่องในการปฏิบัติการกอต้ังสิทธิของคูกรณีจนถึงคําสั่งสุดทายในการยุติเรื่องการพิจารณาโดยผูมีอํานาจใน
การพิจารณาวินิจฉัยนั้น 
  การนําผลพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน รวมท้ังคําสั่งและความเห็นแยง
ท่ีเก่ียวของในการพิจารณาดังกลาวมาตั้งแสดงใหประชาชนเขาตรวจดูไดนั้น บางกรณีอาจมีขอมูลขาวสาร
จํานวนมาก หรือบางสวนอาจมีผลกระทบตอเอกชนโดยไมสมควร หนวยงานของรัฐอาจจัดทําเปนสรุปยอ
มาตั้งแสดงก็ไดตามตัวอยาง 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

ประกาศคณะกรรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

เร่ือง กําหนดใหประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหนวยงานของรัฐที่หัวหนา
สวนราชการลงนามแลวเปนขอมูลขาวสารที่ตองจดัไวในประชาชนเขาตรวจดูได 
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ตามมาตรา 9 (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
......................................................... 

 
  ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตา 9(8) บัญญัติใหอํานาจ
คณะกรรมการขอมูลขาวสาของราชการ กําหนดขอมูลขาวสารของราชการท่ีจะตองจัดไวใหประชาชนเขา
ตรวจดูได เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปไดรับประโยชนจากการเขาตรวจดูขอมูลขาวสารดังกลาวนั้น 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(8) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว คณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ จึงกําหนดใหประกาศในประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหนวยงานของรัฐท่ี
หัวหนาสวนราชการลงนามแลว เปนขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได
ตามมาตรา 9 ท้ังนี้มีกําหนดระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับแตวันประกาศ 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2542 
 
 
          สุพัตรา  มาศดิตถ 
     (คุณหญิงสุพัตรา  มาศดิตถ) 
         รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
     ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
เร่ือง กําหนดใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน

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

 
  ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตา 9 วรรคหนึ่ง(8) 
บัญญัติใหอํานาจคณะกรรมการขอมูลขาวสาของราชการ กําหนดขอมูลขาวสารอ่ืนท่ีหนวยงานของรัฐตอง
จัดใหมีไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการกําหนด  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ จึงกําหนดให ขอมูลขาวสารเก่ียวกับผลการ
พิจารณาการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานของรัฐเปนเอกสารท่ีหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ท้ังนี้
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
  1. ใหหนวยงานของรัฐจัดทําสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานของรัฐ
เปนรายเดือนทุกๆเดือน โดยใหมีรายละเอียดเก่ียวกับงานท่ีจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือหรือจาง
รายชื่อผูเขาเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลท่ีคัดเลือกผูเสนอราคา
รายนั้นโดยสรุป เพ่ือเปนดัชนีสําหรับการตรวจดูของประชาชน 
  2. การดําเนินการตาม 1. ใหจัดทําตามแบบ สขร. แนบทายประกาศนี ้
 

  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เปนตนไป 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี 1  ธันวาคม พ.ศ. 2543 
 
 
          สุพัตรา  มาศดิตถ 
     (คุณหญิงสุพัตรา  มาศดิตถ) 
         รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
     ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
คํารองขอขอมูลขาวสาร 
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              วันท่ี          เดือน                พ.ศ.          

  ขาพเจา (ชื่อนิติบุคคล)              สัญชาติ        
ตั้งอยูเลขท่ี  หมูท่ี  ซอย              ถนน     
ตําบล/แขวง        อําเภอ/เขต                 จังหวัด    
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