
“ข้อมูลข่าวสาร”  ข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่ใน
บังคับของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540  ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการ 
นั่นคือข้อมูลข่าวสารนั้นต้องอยู่ในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ มิได้เน้นท่ี
สาระของข้อมูลข่าวสาร เพราะอาจเป็นเรื่องท่ี
เกี่ยวกับรัฐ เช่น รายงานการท างานของหน่วยงาน
ราชการ เป็นต้น หรือเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับเอกชน เช่น 
รายงานการประกอบธุรกิจของเอกชนท่ีต้องแจ้งให้
รับทราบ เป็นต้น 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ได้ก าหนด
สิทธิส าคัญ ๆ แก่ประชาชน  ดังนี ้

1.  สิทธิได้รู้  (ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารฯ)   

หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษา 

(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรท่ีด าเนินงาน 
(2) อ านาจหน้าท่ีท่ีส าคัญและวิธีด าเนินงาน 
(3) สถานท่ีเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือ  

ค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าส่ัง  

หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย ท่ีมีผลเป็น
การท่ัวไปต่อเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นท่ีคณะกรรมการข้อมูล 
ข่าวสารของราชการ (กขร.) ก าหนด 

ท้ังนี้  ข้อมูลข่าวสารท่ีมีการลงพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษาแล้วให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้นไว้เผยแพร่ ณ ท่ีท าการของ
หน่วยงานของรัฐนั้นตามท่ีเห็นสมควร 

2.  สิทธิตรวจดู (ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารฯ)  

หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร
ของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ 

(1) ผลการพจิารณาหรือค าวินิจฉัยท่ีมีผล 
โดยตรงต่อเอกชน 

(2) นโยบายหรือการตีความท่ีไม่เข้าข่าย 
ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 

(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีของปีท่ีก าลังด าเนินการ 

(4) คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีเอกชน 

(5) สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะ 
ผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการ
จัดท าบริการสาธารณสุข 

(6) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการ 
ท่ีแต่งตั้งโดยกฎหมาย/โดยมติคณะรัฐมนตรี 
 

    ( 7 )  ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร อื่ น ต า ม ท่ี
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 
  ท้ังนี้  ข้อมูลข่าวสารท่ีมีส่วนต้องห้ามมิให ้
เปิดเผยตามมาตรา 14 หรือ 15 ก็ให้ลบหรือตัด
ทอนข้อมูลข่าวสารส่วนนั้น นอกจากนี้ บุคคลไม่ว่า
จะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามสิทธิเข้าตรวจดู
ข้อมูลข่าวสารได้ 
          3. สิทธิขอดู (ตามมาตร 11 แห่ง พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารฯ)  บุคคลสามารถขอข้อมูลข่าวสาร
ของราชการท่ีต้องการได้ โดยหน่วยงานของรัฐ
ผู้รับผิดชอบด้วยจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอ
ภายในเวลาอันสมควร ซึ่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวต้อง
เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีมีอยู่แล้ว และพร้อมจะให้ได้ 
มใิช่การต้องจัดท า วิเคราะห์ จ าแนก รวบรวมขึ้นใหม่ 

กรณีท่ีมีค าขอข้อมูลข่าวสารจากประชาชน  
ดังนี้ 

1.  กรณีท่ีประชาชนขอข้อมูลข่าวสารจาก
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีหน่วยงาน
ของรัฐ พร้อมท่ีจะจัดหาให้ได้จะต้องด าเนินการให้
เสร็จโดยเร็ว หรือภายในวันท่ีรับค าขอ 

2.  กรณีท่ีข้อมูลข่าวสารท่ีขอมีเป็นจ านวน
มากหรือไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
15 วัน จะต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลข่าวทราบภายใน 
15 วัน รวมท้ังแจ้งก าหนดวันท่ีจะด าเนินการแล้ว
เสร็จให้ผู้ขอทราบด้วย 



     4. สิทธิได้รับส าเนาและขอให้รับรองส าเนา
ถูกต้อง (ตามมาตรา 9 และ 11 แห่ง พ.ร.บ.) 
     หลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมตามประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ท้ังนี้ต้อง
ค านึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย เว้น
แต่จะมีกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
     5.  สิทธิคัดค้านการเปิดเผย (ตามมาตรา 17 
แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร) 
     ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเห็นว่าการเปิดเผย
ข้อมูลข่ าวสารของราชการใดอาจกระทบถึ ง
ประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐแจ้งให้ผู้
นั้นเสนอค าคัดค้านภายในเวลาท่ีก าหนดซึ่งต้องไม่
น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง โดยผู้รับแจ้ง
มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ โดย
ท าเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับผิดชอบ  ซึ่ง
เจ้าหน้าท่ีต้องพิจารณาค าคัดค้านและแจ้งผลการ
พิจาณาโดยไม่ชักช้า 
     6.  สิทธิร้องเรียน  (ตามมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารฯ) 
     บุคคลใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 หรือไม่จัดข้อมูล
ข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตร 9 
หรือฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.นี้ หรือปฏิบัติหน้าท่ี
ล่าช้าหรือไม่ได้รับความสะดวก ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียน
ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ เว้น
แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารตามมาตร 15 หรือค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้าน
ตาม มาตรา 17 หรือค าสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
ลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 แห่ง 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 
     การร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการคณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับค าร้องเรียน เว้นแต่
มีเหตุจ าเป็นก็ให้ขยายเวลาได้ แต่ต้องแสดงเหตุผล
และรวมเวลาท้ังหมดแล้วต้องไม่เกิน 60 วัน 

************************** 
 

สอบถามรายละเอียดได้ที ่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ 

โทร.044 - 487975  ต่อ  10 

www.nonyor.go.th 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“เปิดเผยเปน็หลกั ปกปดิเปน็ขอ้ยกเวน้” 

 
ศนูยบ์ริการขอ้มลูขา่วสาร 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลโนนยอ  
อ าเภอชมุพวง  จงัหวดันครราชสมีา 
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ตามพระราชบญัญตัขิอ้มลู
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