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สรุปบทเรียน หลักสูตรความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
ผ่านระบบ Application Zoom เมือ่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566  

โดย นางสาวดวงเดือน  พรมขันธ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

หลักสูตรความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
 

พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่รองรับ "สิทธิไดรู้้" ของประชาชนท่ี
เกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐ โดยประชาชนไมจ่ำเป็นต้องมสี่วนไดส้่วนเสยีเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารนั้น เมื่อประชาชนได้รู้
ข้อมูลข่าวสารแล้วจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อปกป้องประโยชน์ของตนเอง ปกป้องประโยชน์สาธารณะ และเพื่อการมีส่วนร่วมใน
การปกครองตามระบอบประชาธปิไตย 

นิยามของคำศัพท์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540ขอมูลขาวสาร หมายถึง สิ่งท่ี
สื่อความหมายใหรูเ้รื่องราวข่อเท็จจริง ช่อมูลหรือสิ่งใดๆ โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผานวิธีการใดๆ เชน เอกสาร ภาพ 
แผนที่ การบันทึกภาพหรือเสยีง การบั่นทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ หรือ
ควบคุมดูแลโดยหน่วยงานของรัฐ 

หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ     
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี ่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบ วิชาชีพ 
หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษาฐานะ
การเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทำงาน หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้น ได้ เช่น ลายพิมพ์     
นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรม
แล้วด้วย 

 
ประชาชนมีสิทธิอะไรบ้างตามพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

1. สิทธิรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการการตรวจคันได้จากราชกิจจานุเบกษา สำหรับข้อมูลข่าวสารที่
ต้องเปิดเผยโดยวิธีการลงพิมพ์ในราชกิจจานเุบกษาตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

มาตรา 7 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนีล้งพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
(1) โครงสร้างและการจดัองค์กรในการดำเนินงาน 
(2) สรุปอำนาจหน้าท่ีที่สำคญัและวิธีการดำเนินงาน 
(3) สถานท่ีติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดตอ่กับหน่วยงานของรัฐ 
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี ้

เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอยา่งกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปตอ่เอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนดข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื ่อให้เผยแพร่หลาย      

ตามจำนวนพอสมควรและ ถ้ามีการลงพิมพ์ ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้วให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจำหน่าย
จ่ายแจก    ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั ้นตามที่เห็นสมควร  การใช้สิทธิเข้าตรวจดูได้ด้วยตนเอง ณ สถานที่            
ที่หน่วยงานกำหนดและจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารนั้นไว้สำหรับข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 

มาตรา 9 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาขนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 

(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉยัที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการ
พิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

(2) นโยบายหรือการตคีวามที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4) 
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจา่ยประจำปีของปีท่ีกำลังดำเนินการ 
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(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏบิัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าท่ีของเอกชน 
(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง 
(6) สัญญาสมัปทาน สัญญาที่มลีักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสญัญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการ

สาธารณะ 
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมตคิณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อ

รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 
(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 

ข้อมูลข่าวสารที่ไดจ้ัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดไูดต้ามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนท่ีต้องห้ามมิให้เปิดเผย 
ตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือทำดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารส่วนนั้นบุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรอง
ถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวาง
หลักกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะมี
กฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวงการไปใช้สิทธิขอดูโดยการยื่นคำขอ
ต่อหน่วยงานของรัฐ ที่จัดเก็บหรือครอบครองดูแลข้อมูลข่าวสารที่ต้องการขอดูนั้น สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการปกติ
ทั่วไป (ข้อมูลข่าวสารตาม 

มาตรา 11 นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที ่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือที่จัดไว้ให้ประชาชน          
เข้าตรวจดูได้แล้ว หรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา 26 แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการ
และคำขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูล
ข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุอันควร 

ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให้หรือจะ 
จัดทำสำเนาให้ในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดทำ วิเคราะห์ จำแนก รวบรวมหรือจัดให้มีขึ้นใหม่ เว้นแต่เป็น
การแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด 
ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอน้ันมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็น
เรื่องที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพสำหรับผู้นั้น หรือเป็นเรื่องท่ีจะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐบาลจะจัดหา
ข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ้นใหม่
ให้แก่ผู้ ร้องขอหากเป็นการสอดคล้องด้วยอำนาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้วให้นำความในมาตรา 9    
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม 

มาตรา 26 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบกำหนดตามวรรค 
สองนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้ากำหนดเวลาต้องส่ง
ข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกตามประเภท ดังนี้ 

(1) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อครบเจด็สิบห้าป ี
(2) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 15 เมื่อครบยี่สิบปี กำหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้   

ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(3) หน่วยงานของรัฐยังจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยโดยต้อง 

จัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่ตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
(4) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมลูข่าวสารของราชการนั้น ยังไมค่วรเปิดเผยโดยมีคำสั่งขยายเวลา 
กำกับไว้เป็นการเฉพาะราย คำสั่งการขยายเวลานั้น ให้กำหนดระยะเวลาไว้ด้วย แต่จะกำหนดเกินคราวมละห้าปี

ไม่ได้การตรวจสอบหรือทบทวนมีให้มีการขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจำเป็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กำหนดในกฎกระทรวงบทบัญญัติตามมาตรานี้มิให้ใช้บังคับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบ
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทำลายหรืออาจทำลายได้โดยไม่ต้องเก็บรักษา 
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2. สิทธิร้องเรียน 
การร้องเรียนตามมาตรา 13 หากผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐ 
1) ไมส่่งข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 23 (3) ไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
2) ไม่จดัข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าตรวจดู ตามมาตรา 9 
3) ปฏิบัติงานล่าช้าในการพิจารณาให้ข้อมูลข่าวสารหรือเพิกเฉย 
4) ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัตติามพระราชบญัญัตินี้ 
5) ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัตติามมติคณะรัฐมนตรี 
การร้องเรียนตามมาตรา 33 กรณีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีขอ้มูลข่าวสารที่มีคำขอน้ันแตผู่้ขอไม่เช่ือว่า

เป็นความจริง 
1) หากประชาชนเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบตัิตามมาตรา 13 ไม่ว่าตนเองจะได้รับผลกระทบหรอืไม่ก็ตาม 

สามารถร้องเรียนต่อ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ 
2) การร้องเรียนให้ทำเป็นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการหรือผู้อำนวยการสำนักงาน

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. 10300 ใน
หนังสือร้องเรียนควรแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับเพื่อการประสานงานไว้ด้วย 

3) การร้องเรยีนไม่ต้องเสยีค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น 
3. สิทธิอุทธรณ์ 

-สิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา 18 จากกรณีที ่
1) หน่วยงานของรัฐปฏิเสธไมเ่ปิดเผยข้อมลูข่าวสารตามที่ขอตรวจดหูรือขอสำเนาหรือสำเนาพร้อมคำรับรอง

ความถูกต้อง 
2) หน่วยงานของรัฐไมร่ับฟังคำคดัค้านโดยจะเปิดเผยข้อมลูข่าวสารตามคำขอ 

- สิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา 25 กรณีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
1) ประชาชนผู้มสี่วนได้เสียมสีิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลขา่วสารของราชการด้วยเหตุดังกล่าว 
2) การอุทธรณ์ให้ทำเป็นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการโดยแนบสำเนาหลักฐาน

ไปด้วย 
3) ส่งหนังสือไปที่ประธานคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. 10300 
4) การอุทธรณไ์มต่้องเสียคา่ธรรมเนียมใด ๆ ท้ังสิ้น 
4. สิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ได้เสียของตนประชาชนมีสิทธิคัดค้านการ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตน โดยทำหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายในเวลา 15 วัน    
นับแต่วันได้รับแจ้ง กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้าน ประชาชนมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยภายใน 
15 วัน นับตั้งแต่วันได้รับคำสั่ง 
 

ข้อมูลข่าวสารของราชการมีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไร 
ประโยชน์ต่อตนเองโดยตรง ประชาชนจะไดร้ับประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และครอบครัว ดังนี้ 
ได้รับความคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล คือ บุคคลมีสิทธิได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และขอแก้ไขข้อมูล

ของตนเองให้ถูกต้อง หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้อื่นได้  ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากบุคคลเจ้าของ
ข้อมูล นอกจากนี้หน่วยงานของรัฐต้องจัดระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้าย   
แก่บุคคลเจ้าของข้อมูลได้รับความคุ้มครองในข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น บุคคลมีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการที่อาจกระทบประโยชน์ได้เสียของตนได้ บุคคลมีสิทธิขอข้อมูลข่าวสารของราชการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิ
เสรีภาพของตนเอง เป็นต้น 

ประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยอ้อม นอกจากพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จะมี
ประโยชน์ต่อบุคคลแต่ละคนโดยตรงแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือต่อสาธารณะด้วย เช่น เป็นการสร้างความโปร่งใส     
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าและหน่วยงานของรัฐ เพราะประชาชนสามารถขอตรวจสอบได้เป็นการสร้างกระบวนการมี    
ส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองเป็นการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 

---------------------------------------------------- 


