
พระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

เป็นกฎหมายท่ีรองรับ “สิทธิไดรู้้” ของประชาชน 
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการท่ีอยู่ในความ
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐ และก าหนดหน้าท่ีของ
หน่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ท่ีของรัฐให้ตอ้งปฏิบติัตามโดย
ยดึหลกั 

“เปิดเผยเป็นหลกั 
ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” 

“ขอ้มูลข่าวสารของราชการ”คือขอ้มูลข่าวสารท่ี
อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของ
รัฐ เช่น รายงานการท างานของหน่วยงานราชการหรือเป็น
เร่ืองท่ีเก่ียวกับเอกชน เช่น รายงานการประกอบธุรกิจของ
เอกชนท่ีตอ้งแจง้ใหรั้ฐทราบเป็นตน้ 

สิทธิตามกฎหมาย 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ได้ก าหนดสิทธิ
ส าคญัๆแก่ประชาชนดงัน้ี 

๑.สิทธิได้รับรู้(ตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. ขอ้มูล
ข่าวสารฯ) หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยลงพิมพ์ในราชกิจจานุ เบกษาได้แก่ 
โครงสร้างและการจดัองค์การ,อ านาจหน้าท่ี,สถานท่ีติดต่อ
เพื่อขอรับข้อมูลหรือค าแนะน า  และข้อบังคับ กฎมติ
คณะรัฐมนตรี ค าสัง่ต่าง ๆ 

๒.สิทธิตรวจดู(ตามมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ.ขอ้มูล
ข่าวสารฯ) หน่วยงานของรัฐตอ้งจดัให้มีขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ีไวเ้พ่ือใป้ประชาชนเขา้ตรวจดูได ้

-ผลการพิจารณาหรือค าวนิิจฉยัท่ีมีผลต่อเอกชน 

-นโยบายและการตีความ 

-แผนงาน โครงการ งบประมาณ 

-คู่มือหรือค าสัง่เก่ียวกบัวธีิปฏิบติังาน 

-สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะผูกขาด ตัด
ตอน หรือสญัญาร่วมทุน 

-มติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการท่ีแต่งตั้ งโดย
กฎหมาย และคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี 

-ขอ้มูลข่าวสารตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
๓.สิทธิขอดู(ตามมาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูล

ข่าวสารฯ) หน่วยงานของรัฐผูรั้บผิดชอบตอ้งจัดหาขอ้มูล
ข่าวสารนั้นให้แก่ผูข้อภายนอกในเวลาอนัสมควร ซ่ึงขอ้มูล
ข่าวสารดังกล่าวจะตอ้งเป็น ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีอยู่แลว้ และ
พร้อมจะใหไ้ด ้มิใช่การตอ้งจดัท า วิเคราะห์ จ าแนก รวบรวม
ข้ึนใหม่ ซ่ึงคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการมีมติใน
การก าหนดมาตราการและแนวทางในการปฏิบติักรณีท่ีมีค  า
ขอขอ้มูลข่าวสารจากประชาชน  ดงัน้ี 

-กรณีท่ีเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีขอมีเป็นจ านวนมาก
หรือไม่สามารถด าเนินการใหเ้สร็จภายใน ๑๕ วนั จะตอ้งแจง้
ให้ผูข้อรับขอ้มูลทราบภายใน ๑๕ วนั รวมทั้ งแจ้งก าหนด
วนัท่ีด าเนินการแลว้เสร็จดว้ย 

๔.สิทธิไดรั้บส าเนาและขอให้รับรองส าเนาถูกตอ้ง
(ตามมาตรา ๙ และ ๑๑ แห่ง พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารฯ)บุคคลไม่
ว่าจะมีส่วนได้เสียเก่ียวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้า

ตรวจดูขอส าเนาท่ีมีค  ารับรองถูกตอ้งขอรับขอ้มูลข่าวสารได ้
โดยท่ีหน่วยงานของรัฐจะวางหลกัเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียม
ไดต้ามความเห็นชอบของคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการ ทั้ งท่ีต้องค านึกถึงการช่วยเหลือผู ้มีรายได้น้อย
ประกอบดว้ย 

๕.สิทธิคดัคา้นการเปิดเผย (ตามมาตรา ๑๗ แห่ง 
พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารฯ) กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเห็นว่าการ
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์
ได้เสียของผูใ้ด ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐแจ้งให้ผู ้นั้ นเสนอค า
คดัคา้นภายในเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงจะไม่ตอ้งน้อยกว่า ๑๕ วนั 
นับตั้ งแต่วนัท่ีได้รับแจ้งโดยผู ้รับแจ้งมีสิทธิคัดค้านการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้ นได้ โดยให้ท าเป็นหนังสือถึง
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีตอ้งพิจารณาค า
คดัคา้นและแจง้ผลการพิจารณาโดยไม่ชกัชา้ 

๖.สิทธิร้องเรียน(ตามมาตรา ๑๓ แห่ง พ.ร.บ.ขอ้มูล
ข่าวสารฯ)บุคคลใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบญัญติัน้ี หรือปฏิบติัหนา้ท่ีล่าชา้ หรือไม่ไดรั้บความ
สะดวก ผูน้ั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการได้ เวน้แต่ เป็นเร่ืองเก่ียวกับการมีค าสั่งมิให้
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือค าสั่งไม่รับฟังค าคดัคา้น หรือ
ค าสัง่ไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล 
ทั้งน้ี คณะกรรมการตอ้งพิจารณาให้แลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนั 
นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องเรียน เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นก็ใหข้ยาย
เวลาไดแ้ต่ตอ้งไม่เกิน ๖๐ วนั  

๗.สิทธิอุทธรณ์ (ตามมาตรา ๑๘ แห่ง พ.ร.บ.ขอ้มูล
ข่าวสารฯ) ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีมีค  าสัง่ไม่ใหเ้ผยขอ้มูลข่าวสาร
หรือมีค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านของผู ้มีประโยชน์ได้เสีย 



 

 

บุคคลนั้ นสามารถยื่นค าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการภายใน ๑๕ วนั นับแต่วนัท่ีได้รับแจ้ง
ค าสัง่นั้น ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการ
วนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเป็นผูพิ้จารณาวนิิจฉยัต่อไป 

๘.สิทธิได้รับรู้ข่าวสารส่วนบุคคลของตน (ตาม
มาตรา ๒ แห่ง พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารฯ) บุคคลมีสิทธิไดรั้บรู้
ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลเก่ียวกบัตนเองจากหน่วยงานของ
รัฐท่ีควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้ น ๆ ได้ ถ้าพบว่าข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีเป็นจริงก็มีสิทธิ
ยืน่ค  าขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลนั้นได ้

ขั้นตอนการขอรับข้อมูล 
ข่าวสารของราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ข้อแนะน าส าหรับผู้มาตดิต่อด้วยตนเอง 
 ๑. กรอกแบบการขอใชบ้ริการขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการต่อเจา้หนา้ท่ี 

 ๒. ในกรณีการขอส าเนาขอ้มูลข่าวสารของราชการ
มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย ให้ช าระค่าบริการดงักล่าวกบั
เจา้หนา้ท่ีซ่ึงผูม้าติดต่อจะไดรั้บใบเสร็จทุกคร้ัง 
 ๓. ในกรณีท่ีไม่มีขอ้มูลข่าวสารหรือขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีเปิดเผยไม่ไดเ้จา้หนา้ท่ีจะใหค้  าแนะน าแก่ท่าน 

ศูนยข์อ้มูลข่าวสารของราชการเทศบาลต าบลดอน
เจดีย ์มีการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ผลการปฏิบติัตามกฎหมาย
ขอ้มูลข่าวสารของราชการใหป้ระชาชนทราบและสามารถ
แสดงความเห็นผา่นทางเวบ็ไซตข์องศูนยฯ์ท่ี 

http://www.donjadee.go.th 

จดัท าโดย 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลต าบลดอนเจดย์ี 

อ าเภอดอนเจดย์ี    จงัหวดัสุพรรณบุรี 
๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ 

Tel. ๐๓๕-๕๙๑๒๔๐ ต่อ ๑๐๑ 

 
 
 


 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
เทศบาลต าบลดอนเจดย์ี



“เปิดเผยเป็นหลัก 
ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ผูม้าติดต่อแจง้ความ 

ไม่มีขอ้มูลหรือ
ขอ้มูลเปิดเผย

ไม่ได ้
 

ขอ้มูล 
เปิดเผยได ้

เจา้หนา้ท่ีช้ีแจง
และให้
ค  าแนะน า 

ตรวจดูขอ้มูล 
ขอส าเนา 

จบขั้นตอน 

ผูม้าติดต่อ
ช าระค่าใชจ่้าย 

มีขอ้มูลภายในศูนย์
แนะน าคน้ดชันีขอ้มูล

ข่าวสาร 

แจง้ผูข้อขอ้มูล
ภายใน 15 วนั 

รับส าเนาขอ้มูล
ข่าวสารและ
ใบเสร็จรับเงิน 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ
ขอ้มูลข่าวสาร 

จบขั้นตอน 

http://www.donjadee.go.th/

