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สิทธิรับรูแ้ละการเข้าถึงข้อมูลขา่วสารของราชการ  
ประชาชนมีสิทธิรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยไม่
จ าเป็นต้องมีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย  
- การตรวจค้นได้จากราชกิจจานุเบกษา ส าหรับข้อมูลข่าวสารท่ีต้อง
เปิดเผยโดยวิธีการลงพิมพ์ใน ราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7  
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 

มาตรา 7 หนว่ยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
       
                (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการ
ด าเนินงาน 
                (2) สรุปอ านาจหนา้ที่ที่ส าคัญและวิธกีาร
ด าเนินงาน 
                (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรบัข้อมูลข่าวสารหรือ
ค าแนะน าในการติดต่อกับหนว่ยงานของรัฐ 
                (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง 
หนังสือเวียน ระเบยีบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ 
ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ 
เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกีย่วข้อง 
                (5) ข้อมูลขา่วสารอื่นตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด 
       
                ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้
เผยแพร่หลายตามจ านวนพอสมควรและ ถ้ามกีารลงพิมพ์ ใน
ราชกิจจานุเบกษาโดยอา้งอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือวา่เป็นการ
ปฏิบัติตามบทบญัญัติวรรคหนึ่งแล้ว 
  
                ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจดัให้มี 
ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือ
จ าหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐแห่งน้ัน
ตามทีเ่ห็นสมควร  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นาพันสาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

หมายเหต ุ
- หากมีข้อมูลพร้อมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว/ 
  ภายในวันท่ีรับค าขอ 
- กรณีท่ีข้อมูลที่ขอมีจ านวนมาก จะด าเนิน  
  การให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน 
- อัตราค่าธรรมเนียม ถ่ายส าเนา ขนาด 
A4    หน้าละ  1  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- การใช้สิทธเิข้าตรวจดูได้ด้วยตนเอง ณ สถานทีท่ี่หน่วยงานก าหนด
และจัดเตรียมข้อมลูข่าวสารนัน้ไว้ส าหรับขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 9  
แห่งพระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 มาตรา 9 ภายใต้บงัคบัมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างนอ้ยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาขนเข้า
ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีค่ณะกรรมการก าหนด 
 
                (1) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน 
รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสัง่ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
                (2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเ่ข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4) 
                (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของปีที่ก าลงัด าเนนิการ 
                (4) คู่มือหรือค าสั่งเกีย่วกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสทิธิหนา้ที่ของเอกชน 
                (5) สิง่พิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง 
                (6) สญัญาสัมปทาน สัญญาที่มีลกัษณะเป็นการผูกขาดตัด
ตอนหรือสญัญาร่วมทุนกบัเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ 
                (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งต้ังโดย
กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ 
รายงานข้อเท็จจริง  
หรือข้อมูลขา่วสารทีน่ ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 
                (8) ข้อมูลขา่วสารอืน่ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 
 
                ข้อมูลข่าวสารที่ได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรค
หนึ่ง ถา้มีส่วนที่ต้องหา้มมิให้เปิดเผยตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยู่
ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือท าโดยประการอืน่ใดที่ไม่เป็นการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารส่วนนัน้ 
  
                บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมสีิทธิ
เข้าตรวจดู ขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มคี ารบัรองถูกต้องของข้อมลูข่าวสาร
ตามวรรคหนึ่งได้ 
ในกรณีทีส่มควรหน่วยงานของรัฐโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 
จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนัน้ก็ได้ ในการนี้ใหค้ านงึถึง
การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมาย
เฉพาะบัญญัติไว้เป็นอยา่งอื่น 
  
                คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่
ก าหนดโดยกฎกระทรวง 

- การไปใช้สิทธิขอดูโดยการยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐ ที่จัดเก็บหรือ
ครอบครองดูแลข้อมูลข่าวสารที่ต้องการขอดูนั้น ส าหรับข้อมูลข่าวสารของ
ราชการปกติทั่วไป (ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540)  

มาตรา 11 นอกจากข้อมูลขา่วสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว หรือที่จัดไว้ให้ประชาชน เข้าตรวจดูได้แล้ว 
หรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา 26 แลว้ ถา้
บุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการและค าขอของผู้นั้น
ระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร 
ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาขอ้มูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้
ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจ านวนมากหรือ
บ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุอันควร 
  
                 ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบ
สลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให้หรอื
จะ จัดท าส าเนาให้ในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไป
จัดท า วิเคราะห์ จ าแนก รวบรวม หรือจดัให้มีขึ้นใหม่ เว้นแต่
เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมลูข่าวสารที่บันทกึไว้ใน
ระบบการบันทกึภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรอืระบบ
อื่นใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการก าหนด แต่ถ้าหนว่ยงานของรัฐ
เห็นว่ากรณีที่ขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า 
และเป็นเรื่องที่จ าเป็นเพื่อปกปอ้งสิทธิเสรีภาพส าหรับผู้นั้น หรือ
เป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐบาล
จะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นใหก้็ได้ 
  
                บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของ
รัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ ร้อง
ขอหากเป็นการสอดคล้องด้วยอ านาจหน้าที่ตามปกติของ
หน่วยงานของรัฐน้ันอยู่แล้ว 
  
                ให้น าความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม และ
วรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การจัดหาขอ้มูลขา่วสารให้ตามมาตรานี้ 
โดยอนุโลม 

- การใช้บริการศึกษาคน้คว้า ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ส าหรับข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็น “เอกสารประวัติศาสตร์” (ข้อมูลข่าวสารตาม 
มาตรา 26  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540)  

มาตรา 26 ขอ้มูลข่าวสารของราชการที่หนว่ยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บ
รักษาหรอืมอีายุครบก าหนดตามวรรค สองนับแต่วนัทีเ่สรจ็สิ้นการจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารนัน้ ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ
กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื่นของรฐัตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อ
คัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 
  
                ก าหนดเวลาตอ้งส่งขอ้มูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่ง
ให้แยกตามประเภท ดังนี ้
  
                (1) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 14 เมือ่ครบเจ็ดสิบ
ห้าปี 
                (2) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 15 เมือ่ครบย่ีสิบปี 
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                (3) หน่วยงานของรัฐยังจ าเป็นต้องเก็บรกัษาข้อมูลข่าวสารของ
ราชการไว้เองเพือ่ประโยชน์ในการใช้สอยโดยต้อง จัดเก็บและจัดให้
ประชาชนได้ศกึษา 
ค้นคว้าตามที่ตกลงกับหอจดหมายเหตแุห่งชาติ กรมศิลปากร 
                (4) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ขอ้มูลข่าวสารของราชการนัน้ ยัง
ไม่ควรเปิดเผยโดยมีค าสั่งขยายเวลา ก ากับไว้เป็นการเฉพาะราย ค าสั่งการ
ขยายเวลานั้น 
ให้ก าหนดระยะเวลาไว้ดว้ย แต่จะก าหนดเกินคราวมละห้าปีไม่ได้ 
  
                การตรวจสอบหรอืทบทวนมิให้มีการขยายระยะเวลาไม่
เปิดเผยจนเกนิความจ าเป็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
  
                บทบัญญัติตามมาตรานีม้ิให้ใช้บังคับข้อมูลข่าวสารของ
ราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบก าหนดให้หน่วยงานของรฐัหรอื
เจ้าหน้าที่ของรฐัจะตอ้งท าลายหรืออาจท าลายได้โดยไม่ต้องเก็บรกัษา 


