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คํานํา 

 
พระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนกฎหมายสําคัญที่รับรองสิทธิ

ของประชาชนชาวไทยทกุคนใหไดรูและเขาถึงขอมูลขาวสารที่เกีย่วกับนโยบายและการดําเนนิการ

ตาง ๆ ของรัฐ ทาํใหการบริหารราชการเปนไปอยางโปรงใส มธีรรมาภิบาล สงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยที่ใหประชาชนมีสวนรวม เจาหนาที่ของรัฐทุกคนจึงจาํเปนตองมีความรูความเขาใจ

ในพระราชบญัญตัิขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อปฏิบัติตามเจตนารมยของกฎหมาย

ไดอยางถกูตอง 

ความมุงหวังในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 ฉบับนี ้ก็เพื่ออํานวยความสะดวกแกขาราชการและเจาหนาที่ของกระทรวงการ

ตางประเทศ ใหมีคูมือที่รวบรวมระเบียบ ประกาศ คําสั่งของกระทรวงการตางประเทศ ตลอดจน

คําแนะนําและแนวทางปฏบิัติไวใกลตัวเพื่อศึกษาและอางอิง 

คูมือนี้ประกอบดวยเนื้อหา  ดังนี ้  

ตอนที่   1    บทนาํ    

ตอนที่   2    แนวทางปฏิบัติตาม พรบ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

      ของกระทรวงการตางประเทศ   

ตอนที่   3    การขอรับบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมลูขาวสาร  

      ของกระทรวงการตางประเทศ    

ตอนที่   4    รวมสําเนา พรบ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ระเบียบ  

กระทรวงการตางประเทศวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ และ 

ประกาศทีเ่กี่ยวของ   

ตอนที่   5    กจิกรรมที่เกีย่วของของกระทรวงการตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
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 ของกระทรวงการตางประเทศ      4 

3     การขอรับบรกิารขอมูลขาวสาร ณ ศนูยขอมูลขาวสาร    
 ของกระทรวงการตางประเทศ      19 

4     รวมสาํเนา พรบ. ขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540   30 
ระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยขอมลูขาวสารของราชการ  
และประกาศที่เกี่ยวของ   

5     กิจกรรมที่เกีย่วของของกระทรวงการตางประเทศ   31 
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ตอนที่ 1 

บทนํา 
 

พระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ

วันที ่ 10 กันยายน 2540  และมีผลใชบังคับเมื่อวันที ่ 9 ธันวาคม 2540 หรือ 90 วันหลงัการประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ประเทศสวเีดนเปนประเทศแรกที่มกีฎหมายลักษณะนี ้ (กฎหมาย Freedom of 

the Press ซึ่งเปนการกําหนดขั้นตอนปฏิบัติในการใชสิทธิในการรับรู และเปนที่มาของการออกกฎหมาย

ลักษณะคลายๆ กันนี้ของประเทศอื่นๆ ในระบอบประชาธิปไตย) ในขณะที่ประเทศไทยเปนประเทศแรก

ในเอเชียที่มีกฎหมายนี ้ โดยเปนการรวมกฎหมายในตางประเทศ 2 ฉบับ มาปรับปรุงและประยุกตใหเขา

กับสังคมไทย นั่นคือ กฎหมายเกีย่วกบัขอมูลสาธารณะ ซึ่งประชาชนมีสิทธิรู และกฎหมายเกี่ยวกับ

ขอมูลขาวสารสวนบุคคล ซึ่งหนวยงานทีค่รอบครอง ควบคุมดูแลขอมูลเหลานัน้ตองคุมครองหรือไม

เปดเผย 

 

วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

1. เพื่อรับรองสิทธิไดรู (rights  to know) ของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกบั 

การดําเนินการตางๆ ของรัฐ เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองได

ถูกตองกับความเปนจริง รวมทั้งมีสวนรวมในกระบวนการบริหารและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอัน

จะเปนการสงเสริมใหมีรัฐบาลที่บริหารบานเมืองอยางมปีระสิทธิภาพ  โปรงใส  เปนไปเพื่อประโยชนของ

ประชาชนมากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อกาํหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการทีห่นวยงานของรัฐไมตอง 
เปดเผยหรืออาจไมเปดเผย เพื่อใหชัดเจนตอการปฏิบัติโดยจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแลว

จะเกิดความเสียหายตอประเทศชาตหิรือตอประโยชนทีสํ่าคัญของเอกชน 

3. เพื่อคุมครองการรุกล้ําสิทธิสวนบุคคลในสวนที่เกีย่วของกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

ที่อยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ 
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เนื้อหาสาระในพระราชบญัญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ประกอบดวย 

หมวด 1 มาตรา 7-13 บัญญัติถึงการเปดเผยขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการที่

หนวยงานของรัฐตองสงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  ตองจัดไวใหประชาชนตรวจด ู และตองจัดหาใหแก

ประชาชนผูขอ   

หมวด 2 มาตรา 14-20 บัญญัติถึงการไมตองเปดเผยขอมูลขาวสารที่อาจกอใหเกิดความ

เสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย ขอมลูขาวสารที่หนวยงานของรัฐอาจมีคําสัง่มิใหเปดเผยก็ได โดย

คํานึงถึงองคประกอบดานการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชน

ที่เกีย่วของ นอกจากนี้ยงัตองคํานงึถงึขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแลว หนวยงานของรัฐตองรับผิดชอบ

ตามกฎหมาย ขณะที่เจาหนาที่ไมตองรับผิดชอบหากกระทําโดยสุจริต   

หมวด 3 มาตรา 21-25   บญัญัติถึงการเปดเผยขอมูลขาวสาร การจัดระบบขอมูลขาวสารสวน

บุคคลที่อยูในครอบครองของหนวยงานของรัฐ  

หมวด 4 มาตรา 26 บัญญัติถึงการเปดเผยขอมูลขาวสารประเภทเอกสารประวัติศาสตร เพื่อให

ประชาชนไดศกึษาคนควา  

หมวด 5 มาตรา 27-34 บัญญัติถึง ที่มา อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการขอมูลขาวสาร  

หมวด 6   มาตรา 35-39  บัญญัติถึง ที่มา อํานาจ หนาที่ของของคณะกรรมการวนิจิฉัย 

ขอมูลขาวสาร 

 หมวด 7 มาตรา 40-41 บัญญัติบทกําหนดโทษ มาตรา 42-43 บัญญัติบทเฉพาะกาล     

นอกจากนี ้ ตามบทบัญญัตใินรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  ยงัมหีลักการ 

สําคัญที่เกีย่วของกับการใหบริการขอมูลขาวสาร อยู 3 มาตรา คือ  

มาตรา 34  สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกยีรติยศ ชื่อเสยีง ความเปนอยูสวนตวั ยอมไดรับ 

     ความคุมครอง  

มาตรา 58 บุคคลยอมมีสิทธไิดรับทราบขอมูลสาธารณะในครอบครองของหนวยงานของรัฐ  

    รัฐวิสาหกิจ และราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยนัน้ จะกระทบตอความ 

    มัน่คงของรฐั ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดสวนเสีย อันพึงไดรับ 

    ความคุมครองของบุคคลอื่น ตามทีก่ฎหมายบัญญัติ  และ 
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มาตรา 59 บุคคลยอมมีสิทธไิดรับขอมูล คําชี้แจงและเหตุผลจากหนวยงานของรัฐ    

รัฐวิสาหกิจ และราชการสวนทองถิน่ กอนการอนุญาตหรือการดําเนนิโครงการ/ 

กิจกรรมใดที่อาจมีกระทบตอส่ิงแวดลอม สุขภาพ คุณภาพชวีิต หรือสวนไดสวน  

เสียอื่นเกี่ยวกบังานหรือชุมชน  

 

กลาวโดยสรุป คือ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนเรื่องของการ

เปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ  ทีถ่ือวาเปนขอมูลสาธารณะซึ่งประชาชนมีสิทธิรู   ขณะเดียวกนัก็เปน

การคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล  ทีอ่ยูในความครอบครอง/ควบคุมดูแลของหนวยงานของรฐั ทั้งนี ้

การเขาถงึขอมูลขาวสารของราชการมีความสําคัญในการที่จะทําใหประชาชนไดขอมูลขาวสารที่สมบูรณ

ในการตัดสินใจ ไดรับทราบการทาํงานของรัฐ รวมทัง้มีโอกาสในการรวมกาํหนดนโยบายของรัฐ   อีกทัง้ 

ยังเปนการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐดวย 

 

ประโยชนที่ไดรับจากพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540   ไดแก 

ประชาชน 

1. เขามามีสวนรวมทางการเมอืงไดโดยตรง 

2. แสดงความคดิเห็นของตนและสะทอนความตองการ  

      ไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

หนวยงานของรัฐ 

1. โปรงใสตรวจสอบได 

2. สรางภาพลักษณที่ด ี

3. เกิดการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

สังคมสวนรวม 

1. เกิดคานยิมและวิถีปฏิบัติที่ด ี

2. สงเสริมความคิดสังคมประชาธิปไตย 
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ตอนที่ 2 

แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540  ของกระทรวงการตางประเทศ 

 
พระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนกฎหมายที่รองรับ “สิทธิไดรู” ของ

ประชาชน โดยกําหนดสทิธใินการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ และกําหนดหนาทีข่องหนวยงานของรัฐ

และเจาหนาทีข่องรัฐใหตองปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรับรองและคุมครองสิทธิของประชาชน การเผยแพร

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของราชการ นอกจากเปนการเสริมสรางความรู

ความเขาใจเกีย่วกับกฎหมายขอมูลขาวสารแลว ยังเปนการดําเนนิการตามตัวชีว้ัด เร่ือง “ระดับ

ความสาํเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ” ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการอีกดวย 

 
เจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

1. เพื่อใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารเกีย่วกับการดําเนนิการตางๆ ของรัฐ 

อยางกวางขวาง  

2. เพื่อใหสามารถแสดงความคิดเห็น และใชสิทธทิางการเมือง ไดโดยถกูตอง  

ตรงตามความเปนจริง สงเสริมใหรัฐบาลเปนไปโดยประชาชนมากยิ่งขึน้  

3. เพื่อคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลในสวนที่เกีย่วของกับขอมูลขาวสารของราชการ   
 
หลักการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540   

1. เปดเผยเปนหลกั ปกปดเปนขอยกเวน เปนหลกัการพื้นฐานที่ใชกบัขอมูลขาวสารทั่วไป ซึ่ง

ตรงกันขามกบัการปฏิบัติของราชการในอดีต ที่ถอืวาเอกสารของทางราชการเปนความลับที่พงึสงวน 

โดยดําเนนิการแบบปกปดเปนหลกั ดังนัน้ ในชวงแรกๆ ของการบงัคับใชกฎหมายนี้จงึมีอุปสรรคตางๆ 

เพราะขัดกับการปฏิบัติและความเคยชนิของขาราชการ อยางไรก็ตาม ในปจจุบนัราชการตองปฏบิัติตาม

กฎหมายดังกลาว โดยเปดเผยขอมูลเปนหลัก สวนการปกปดหรือไมเปดเผยขอมูลนั้น จะตองเปนไปตาม

ขอยกเวนทีก่ําหนดไวในกฎหมายฉบับนีเ้ทานั้น 
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2.  ขอยกเวนตองเปนไปตามกฎหมายเทานัน้ ในมาตรา 14 และมาตรา 15   ของพระราช- 

บัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกลาวถึงเหตุผล/ขอยกเวนของการไมเปดเผยขอมูล ซึ่ง

หากไมเปนไปตามขอยกเวนดังกลาว ก็ตองใชหลักการขอ 1 คือการเปดเผยขอมูลเปนหลกั 

3.  การคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล     เปนการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล ตาม 

กฎหมายเกีย่วกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล โดยปกปดเปนหลกั เปดเผยเปนขอยกเวน ซึ่งตรงขามกับ

หลักการขอ 1 ที่ใชกับขอมลูขาวสารทั่วไปของราชการ โดยหลักการขอ 3 นี้ จะใชกับขอมูลขาวสารของ

ราชการที่มีลักษณะเปนขอมลูขาวสารสวนบุคคล 
 

ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย 

ในนิยามความหมายตางๆ ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (มาตรา 

4) เปนการกาํหนดขอบเขตการบังคับใชกฎหมายไปในตัวดวย โดยมีนิยามความหมายของ คําตาง ๆ 

ดังนี ้

1. “ขอมูลขาวสาร”  หมายถงึ  ส่ิงที่ส่ือความหมายใหรูเร่ืองราว ขอเท็จจริง ขอมูล หรือส่ิง 

ใดๆ ไมวาการสื่อความหมายนัน้จะทําได โดยสภาพของสิ่งนัน้เอง หรือโดยผานวิธกีารใด ๆ และไมวาจะ

ไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที ่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การ

บันทกึภาพ หรือเสียง การบนัทกึโดยเครื่องคอมพวิเตอร หรือวิธีอ่ืนใดที่ทาํใหส่ิงที่บนัทกึไวปรากฏได 

2. “ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายถงึ ขอมูลขาวสารทีอ่ยูในความรับผิดชอบหรือ

ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกีย่วกบัการดําเนินงานของรัฐ หรือขอมูล

ขาวสารเกีย่วกับเอกชน 

3. “หนวยงานของรฐั” หมายถงึ ราชการสวนกลาง ราชการสวนภมูิภาค ราชการสวนทองถิน่ 

รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสงักัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกร

ควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐ และหนวยงานอื่นตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 

4.  “เจาหนาที่ของรฐั” หมายถงึ ผูซึ่งปฏบิัติใหแกหนวยงานของรัฐ 

5. “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของบุคคล เชน 

การศึกษา ฐานะการเงนิ ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มชีื่อของผู

นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือส่ิงบอกลักษณะอื่นที่ทาํใหรูตัวผูนัน้ได เชน ลายพมิพนิว้มือ แผนบันทึก

ลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตวัของผูที่ถึง

แกกรรมแลว เปนตน กลาวอกีนัยหนึ่งคือ ขอมูลขาวสารนัน้จะตองประกอบดวย 2 ส่ิง จึงจะถือวาเปน 
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ขอมูลขาวสารสวนบุคคล ไดแก    1) ส่ิงเฉพาะตัวของบุคคล เชน ฐานะการเงนิ ประวัติการทํางาน 

ประวัติสุขภาพ ฯลฯ และ 2) ส่ิงทีท่ําใหรูตัวผูนัน้ได ไดแก ชื่อ นามสกลุ เสียง ภาพ รหัสพนัธุกรรม (DNA) 

ฯลฯ      

 

ทั้งนี ้มาตรา 21 ของพระราชบัญญัตินี้ กําหนดไววา “บุคคล” หมายถงึ บุคคลธรรมดาเทานัน้ ไม

รวมถึง นิติบุคคลที่เปนบรษิัทหางรานตาง ๆ ดังนัน้ กฎหมายฉบับนี้จึงใหความคุมครองเฉพาะบุคคล

ธรรมดาเทานัน้ แตบุคคล ตามกฎหมายจะไมไดรับความคุมครองในเรื่องขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

 

ประเภทของขอมูลขาวสารของราชการ  

1. ขอมูลขาวสารที่เปดเผยได ไดแก  
-   ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 

-   ขอมูลขาวสารที่หนวยงานจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู ตามมาตรา 9 

-   ขอมูลขาวสารที่มีการรองขอใหเปดเผย ตามมาตรา 11 

2.  เอกสารประวัติศาสตร ตามมาตรา 26 

3. ขอมูลขาวสารสวนบุคคล (หมวด 3) คือ ขอมูลขาวสารที่เกีย่วกับส่ิงเฉพาะตัวของบุคคลและ

ส่ิงทีท่ําใหรูตัวผูนั้นได  โดยมาตรา 23 ไดกําหนด หนาที่และแนวทางปฏิบัติสําหรับหนวยงานตาง ๆ ของ

รัฐ  เกี่ยวกบัขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความควบคุมดูแล  ดังนี ้

    -    ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เกีย่วของและจาํเปน เพื่อการ 

ดําเนนิงานของหนวยงานของรัฐใหสําเร็จตามวัตถุประสงคเทานั้นและยกเลิกการจัดใหมีระบบดังกลาว

เมื่อหมดความจําเปน (มาตรา 23(1)) 

        -    ตองพยายามเกบ็ขอมูลขาวสารจากเจาของขอมลูโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิง่ 

ในกรณีที่จะกระทบถงึ ประโยชนไดเสียโดยตรงของบุคคลนั้น (มาตรา 23(2)) 

- ตองจัดใหมีการพิมพในราชกจิจานุเบกษา และตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอ   

(มาตรา 23(3)) โดยไมไดลงในรายละเอียด แตเปนขอมูลเกี่ยวกับประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว 

ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล ลักษณะการใชขอมูลตามปกต ิ วิธีการขอตรวจดูขอมูล

ขาวสารของเจาของขอมูล วธิีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล และแหลงที่มาของขอมูล 

 



 
   

                  

     คูมือการปฏิบัติงาน                                                          ตาม พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540   

                                                                  ของกระทรวงการตางประเทศ 

- 7 - 

 

       -     ตองตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตอง 

อยูเสมอ (มาตรา 23(4)) 

- ตองจัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตาม 

ความเหมาะสม เพื่อปองกนัมิใหมีการนาํไปใชโดยไมเหมาะสม หรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล (มาตรา 

23(5)) 

 

ทั้งนี ้ ในมาตรา 25 ระบุไววา บุคคลมีสิทธิที่จะไดรูถึงขอมูลขาวสารสวนบุคคลทีเ่กีย่วของกับตน 

โดยทาํหนังสือคําขอไปยังหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสาร และหนวยงานของรัฐตองให

บุคคลนั้น หรือผูกระทําการแทนบุคคลนัน้ ไดตรวจดูหรือไดรับสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลทีเ่กี่ยวของ

กับบุคคลนั้น ซึ่งหากเหน็วา ขอมูลขาวสารสวนบุคคลนั้นไมถูกตองตามความเปนจริง ก็มีสิทธยิืน่คําขอ

เปนหนงัสือใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสาร แกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวน

นั้นได  ซึ่งหนวยงานของรัฐตองพิจารณาคาํขอดังกลาวและแจงใหบุคคลนั้นทราบดวย 

4.  ขอมูลขาวสารที่อาจไมตองเปดเผยก็ได ไดแก 

4.1 ขอมูลขาวสารของราชการที่หามมิใหเปดเผย ตามมาตรา 14  คือ ขอมูล 

ขาวสารที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบนัพระมหากษัตริยซึง่พระราชบัญญัติกําหนดวาจะ

เปดเผยมิไดโดยไมมีขอยกเวน ใหไปพิจารณาในดุลพนิจิช่ังน้าํหนักทัง้สิ้น 

4.2 ขอมูลขาวสารของราชการทีห่นวยงานของรัฐอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผย  

ตามมาตรา 15 คือ ขอมูลที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจใชดุลพนิิจเพื่อมีคําสัง่ไมเปดเผย

ขอมูลขาวสารก็ได โดยคํานงึถงึ การปฏิบัติหนาทีต่ามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ ประโยชน

สาธารณะ และประโยชนของเอกชนทีเ่กี่ยวของประกอบกัน  ซึง่ขอมูลดังกลาว ไดแก 

- ขอมูลขาวสารที่การเปดเผยจะกระทบตอความมัน่คงของประเทศ ความสัมพนัธ 

ระหวางประเทศ หรือความมัน่คงในทางเศรษฐกิจ หรือการคลังของประเทศ (มาตรา 15(1)) 

- ขอมูลขาวสารที่การเปดเผยจะทาํใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ  

หรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงคได ไมวาจะเกีย่วกับการฟองคด ีการปองกัน การปราบปราม  

การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรูแหลงที่มา ของขอมูลขาวสารหรอืไมก็ตาม (มาตรา 15(2)) 
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 - ความเหน็หรือคําแนะนาํภายในหนวยงานของรัฐ ในการดําเนนิการเรื่องใดเรื่อง 

หนึง่ แตทั้งนี ้ไมรวมถงึรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารทีน่ํามาใชใน 

การทาํความเห็นหรือคําแนะนําภายในดงักลาว (มาตรา 15(3)) 

- ขอมูลขาวสารที่เปดเผยแลวอาจกอใหเกดิอันตรายตอชีวิต หรือความปลอดภัย 

ของบุคคลใด บุคคลหนึ่ง (มาตรา 15(4)) 

              - ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับรายงานแพทย หรือขอมูลขาวสารสวนบุคคล ซึ่งการ 

เปดเผยจะเปนการรุกล้าํ สิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร (มาตรา 15(5)) 

- ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หรือขอมูลขาวสาร 

ที่มีผูใหมาโดย ไมประสงคใหทางราชการนาํไปเปดเผยตอผูอ่ืน (มาตรา 15(6)) 

     -  ขอมูลขาวสารอื่นตามที่มีการกําหนดในพระราชกฤษฎีกาเพิ่มเตมิ (มาตรา 15(7)) 

ทั้งนี ้ หากเจาหนาที่ของรัฐเห็นวา การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจมีผลกระทบถงึ

ประโยชนไดเสียของผูอ่ืน จะตองสอบถามคําคัดคานจากผูถกูกระทบเสียกอน โดยใหผูนัน้เสนอคาํ

คัดคานภายในเวลาทีก่ําหนด ซึ่งตองไมนอยกวา 15 วนั นับต้ังแตวนัที่ไดรับแจง   ซึ่งผูถูกกระทบมีสิทธิ

คัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารนัน้ได  โดยทาํเปนหนงัสือถงึเจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบ ซึ่งการ

ดําเนนิการดังกลาวเปนไปตามมาตรา 17 แหงพระราชบญัญัติฉบับนี้ 

 5. ขอมูลที่เปนความลับ ตามมาตรา 16  

 

            โดยมาตราดังกลาวไดใหอํานาจคณะรัฐมนตรีออกระเบียบวาดวยการรักษาความลับ 

ของทางราชการ พ.ศ. 2544 โดยดูควบคูไปกับระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 

2517 ในสวนที่วาดวยเอกสารขอมูลขาวสารลับ ซึ่งกําหนดไวอยางชัดเจน โดยไมขัดกับระเบียบวาดวย

การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 สําหรับองคกรทีเ่กิดขึ้นตามพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดแก 
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1.  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  (หมวด 5) 

     มีอํานาจหนาที่ ในการสอดสองดูแลและใหคําแนะนาํเกี่ยวกับการดําเนนิงานของ 

เจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานของรัฐ และใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐ

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ตามที่ไดรับคําขอ รวมทัง้อํานาจหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่กําหนดไวใน 

มาตรา 28  แหงพระราชบญัญัติฉบับนี้   ซึ่งโดยสรุปแลว คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ มี

หนาทีเ่พียงการพิจารณาและใหคําแนะนาํ โดยไมมีอํานาจบงัคับหรือส่ังการใด ๆ ดังนัน้ หากเกิดการ

รองเรียนเนื่องจากไดรับความเสียหายจากการ เปดเผย/ ไมเปดเผยขอมูลขาวสาร ก็เปนสทิธิของผูไดรับ

ความเสยีหายที่จะไปฟองดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป 

2   คณะกรรมการวนิิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร (หมวด 6) 

     มีอํานาจหนาที่ พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ัง มิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 14  

หรือมาตรา 15 หรือคําสัง่ไมรับฟงคาํคัดคานตามมาตรา 17 และคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ

ขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา 25 โดยการแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร                          

นั้น ใหแตงตั้งตามสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของขอมูลขาวสาร ซึ่งในปจจุบัน มีการแตงตั้ง

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแลวจาํนวน 5 คณะ ไดแก ขอมูลขาวสารดานความ

มั่นคงของประเทศ ดานเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ ดานการแพทย และสาธารณะสุข  ดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลย ี อุตสาหกรรม และการเกษตร  และดานการบริหารราชการแผนดิน การสังคม 

และการบังคับใชกฎหมาย  
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การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 

การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ  กาํหนดไว  4 กรณี ดังนี ้

1. เปดเผยโดยการนําขอมูลขาวสารที่กฎหมายกาํหนดลงพิมพใน 

    ราชกิจจานเุบกษา 

2. เปดเผยโดยการตั้งแสดงไวในสถานที่ทีห่นวยงานจัดเตรียมไว 

    ใหประชาชนเขาตรวจดูไดดวยตนเอง 

3. เปดเผยตามที่ประชาชนมีคําขอเปนการเฉพาะราย 

4. เปดเผยโดยหอจดหมายเหตุแหงชาต ิ

 
1. การเปดเผยโดยการนําขอมูลขาวสารที่กฎหมายกําหนดลงพมิพใน 
    ราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 

ขอมูลขาวสารของราชการทีห่นวยงานของรัฐตองจัดใหมกีารลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตาม

มาตรา 7  ไดแก 

1.1   โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนนิงาน 

1.2   สรุปอํานาจหนาที่สําคญัและวิธีการดําเนนิงาน 

1.3   สถานทีต่ิดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับ 

หนวยงานของรัฐ 

1.4  กฎ มติคณะรัฐมนตร ีขอบังคับ คําสั่ง หนงัสือเวียน ระเบียบ แบบแผน  

นโยบาย หรือ การตีความ ทั้งนี ้เฉพาะที่จดัใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทัว่ไป 

ตอเอกชนที่เกีย่วของ 

1.5   ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 

2. การเปดเผยโดยการตั้งแสดงไวในสถานที่หนวยงานจัดเตรยีมไวใหประชาชนเขา  
   ตรวจดูไดดวยตนเอง ตามมาตรา 9   
นอกจากมีการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว การเปดเผยขอมูลขาวสารที่รัฐตองปฏิบัติ 

อีกประการหนึง่ คือ การแสดงขอมูลขาวสารของราชการไว ณ สถานทีท่ีห่นวยงานของรัฐจัดเตรียมไว

เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดขูอมูล ไดแก 
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2.1   ผลการพจิารณาหรือคําวนิิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยง 

และคําสั่งทีเ่กีย่วของในการพิจารณาวินจิฉัยดังกลาว 

  2.2   นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพมิพในราชกิจจานุเบกษา  

ตามมาตรา 7 (4) 

  2.3   แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจาํปของปที่กาํลงัดําเนินการ 

2.4   คูมือหรือคําสั่งเกีย่วกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาทีข่องรัฐซ่ึงมีผลกระทบถงึ 

สิทธหินาที่ของเอกชน 

2.5  ส่ิงพิมพที่ไดมกีารอางอิงตามมาตรา 7 วรรคสอง คือ ส่ิงพิมพที่มกีารจดัพิมพ 

เพื่อใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว และมีการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาโดยอางองิถงึ

ส่ิงพิมพนั้น 

2.6   สัญญาสมัปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรอืสัญญารวม 

ทุนกับเอกชนในการจัดทําบรกิารสาธารณะ 

2.7   มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมายหรือโดย 

คณะรัฐมนตรี   ทัง้นี ้ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ  รายงานขอเทจ็จริง  หรือขอมูลขาวสาร 

ที่นาํมาใชในการพิจารณาไวดวย 

2.8   ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 

3. การเปดเผยโดยประชาชนมีคําขอเปนการเฉพาะราย ตามมาตรา 11 

    มาตรา 11 แหงพระราชบญัญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดไววา ถามีผูมา

ขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการ และคําขอนั้นระบขุอมูลขาวสารที่ตองการในลกัษณะที่อาจเขาใจได

ตามควร ใหหนวยงานของรฐัรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนัน้ใหแกผูขอในเวลาอนัสมควร  ดังนั้น การ

จัดขอมูลขาวสารใหประชาชนตามวิธนีี ้  มีลักษณะเปนการจัดขอมลูขาวสารใหกบัผูขอเปนรายกรณี ซึ่ง

แตกตางกนัตามความตองการของแตละคน ทั้งนี ้ขอมูลขาวสารที่ขอนี ้ไมมีขอจํากดัในเรื่องที่จะขอ วาจะ

ขอเร่ืองอะไร หากไมเขาขอยกเวนที่จะไมเปดเผยตามที่พระราชบญัญัติกําหนด ใหถือเปนหนาที่ของ

หนวยงานของรัฐที่ตองจัดหาให   นอกจากนี ้ ตองเปนขอมูลขาวสารทีม่ีอยูแลวในสภาพทีพ่รอมจะใหได  

ไมใชตองไปจัดทํา วิเคราะห รวมรวม สรุป หรือจัดใหมีข้ึนใหม  หรือหาก จะจัดทําขึ้นใหมก็ได แตตอง

เปนไปเพื่อการพิทักษคุมครองสิทธิประโยชนของประชาชน ไมใชเพื่อประโยชนทางการคา ซึ่งหนวยงาน

สามารถเก็บคาบริการไดตามที่เห็นสมควร โดยผูขอขอมูลจะตอง 



 
   

                  

     คูมือการปฏิบัติงาน                                                          ตาม พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540   

                                                                  ของกระทรวงการตางประเทศ 

- 12 - 

 

ยื่นคําขอเปนลายลักษณอักษร เขียนใหเขาใจไดพอสมควรวาขอขอมูลขาวสารเรือ่งใด และสงคําขอ

ดังกลาวไปยังหนวยงานของรัฐที่จัดเก็บหรือครอบครองดูแลขอมูลขาวสารที่ตองการขอนั้น   

4. การเปดเผยโดยหอจดหมายเหตุแหงชาติ ตามมาตรา 26 

ขอมูลขาวสารของราชการทีจ่ะเปดเผยโดยวิธนีี ้  คือ ขอมูลขาวสารทีเ่ปนเอกสาร 

ประวัติศาสตร  ทั้งนี ้ เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสศึกษา คนควาเอกสารประวัติศาสตร  ไดแก ขอมูล

ขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะเกบ็รักษาไวหรือขอมูลขาวสารของราชการตาม

มาตรา 14  (ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกดิความเสียหายตอสถาบนัพระมหากษัตริย) เมื่อ

ครบ 75 ป และขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 (ขอมูลขาวสารของราชการทีห่นวยงานของรฐั หรือ

เจาหนาที่ของรัฐ อาจใชดุลพินิจมีคําสั่งไมใหเปดเผย) เมื่อครบ 20 ป นับแตวนัที่เสร็จส้ินการจัดใหมี

ขอมูลขาวสารนั้น ใหหนวยงานของรัฐสงมอบใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาต ิ กรมศิลปากร หรือ

หนวยงานอื่นของรัฐตามทีก่าํหนดในพระราชกฤษฎีกา   เพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา 

ทั้งนี ้ กําหนดเวลาดังกลาวอาจขยายออกไปไดคราวละ 5 ป ตามกรณีที่กําหนดไวในมาตรา 26 

แหงพระราชบญัญัติฉบับนี้  ดังนั้น โดยหลักการแลวประชาชนสามารถเขาถงึขอมูลขาวสารของราชการ

ไดทั้งหมดในชวงเวลาตางๆ เพราะขอมูลขาวสารบางเรื่องไมสามารถเปดเผยไดในชวงเวลาหนึง่ แต

ทายที่สุดก็จะสามารถเปดเผยได  
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ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐมิใหเปดเผย  
หรืออาจมีคําสั่งมิใหเปดเผย 
 

1. ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกดิความเสียหายตอสถาบนัพระมหากษัตริย 

จะเปดเผยมิได (มาตรา 14) 

2. ขอมูลขาวสารของราชการที่เจาหนาที่หนวยงานของรฐัอาจมีคําสัง่มิใหเปดเผย โดยคํานงึถงึ

การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ   ประโยชนสาธารณะ  และประโยชนของประชาชน

ที่เกีย่วของ   ประกอบกันมลัีกษณะ ดังนี ้

2.1   การเปดเผยจะกอใหเกดิความเสียหายตอความมัน่คงของประเทศ 

ความสัมพันธระหวางประเทศ    หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ    หรือการคลังของประเทศ 

2.2  การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไมอาจ 

สําเร็จตามวัตถุประสงคไดไมวาจะเกีย่วกบัการฟองคดี  การปองกนั การปราบปราม การทดสอบ การ

ตรวจสอบ หรือการรูแหลงทีม่าของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม 

2.3   ความเหน็หรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนนิการเรื่องหนึง่  

เร่ืองใด  แตทั้งนี้ไมรวมถงึรายงานทางวิชาการ  รายงานขอเท็จจริง  หรือขอมูลขาวสารที่นาํมาใชในการ

ทําความเหน็ หรือคําแนะนําภายในดังกลาว 

2.4   การเปดเผยจะกอใหเกดิอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง 

บุคคลใด 

2.5 รายงานการแพทยหรือขอมลูขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการ 
รุกล้ําสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร 

2.6  ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผยหรือขอมลู 

ขาวสารที่มีผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอ่ืน 

2.7  กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
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ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ  

“ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ” เปนสถานที่ทีห่นวยงานของรัฐจัดรวบรวมขอมูลขาวสารไวให

ประชาชนเขาคนหาขอมูลขาวสารของราชการไดเอง ซึง่เปนไปตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญตัิขอมูล

ขาวสารนั้น หลักเกณฑเกีย่วกับการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ ตามประกาศคณะกรรมการ

ขอมูลขาวสารของราชการ เร่ือง “หลักเกณฑและวิธกีารเกี่ยวกบัการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไว

ใหประชาชนเขาตรวจดู”   มรีายละเอียดดงันี ้

1.    สถานที่ตัง้ของศูนยขอมูลขาวสาร 

1.1  จัดตั้งภายในสํานักงาน   โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารในหองใดหองหนึง่เปน 

สัดสวน แตหากมีพืน้ที่นอยก็จัดเปนมุมหนึง่ของหองในสํานักงานนัน้  ซึ่งหากไมสามารถเก็บขอมูล

ขาวสารไวไดทัง้หมดในที่เดยีวกัน  ก็สามารถแยกเก็บไวตางหากได  แตตองคํานงึถึงความสะดวกของ

ประชาชนในการขอตรวจดูขอมูลขาวสารดวย 

1.2 จัดตั้งภายนอกสํานกังาน   โดยจัดในหองสมุดของหนวยงานอืน่ที่อยูในบริเวณ 

ใกลเคียงได   ทั้งนี ้ควรจัด ทําปายชื่อ “ศูนยขอมูลขาวสารของ......(ชื่อหนวยงาน).....” ติดไวดวย 

2.     การมอบหมายหนวยงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ    หนวยงานของรัฐควรมอบหมาย 

หนวยงานยอยเพียงหนวยเดียว เปนผูรับผิดชอบการดําเนินงานของศูนยขอมูลขาวสาร ไมควรแบง

กระจายออกไปตามหนวยงานตาง ๆ และควรมีเจาหนาที่ในหนวยงานนั้นรับผิดชอบโดยตรง 

3.    วัสดุอุปกรณที่จําเปนภายในศูนยขอมูลขาวสาร  ควรจัดใหมตีู  หรือช้ันและแฟมสําหรับ

จัดเก็บเอกสารและดัชนีขอมูลขาวสาร  โตะและเกาอี้สําหรับใหผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสาร 

4.     การจัดเก็บขอมูลขาวสารในศูนยขอมูลขาวสาร 

4.1  ระบบการจัดเก็บขอมูลขาวสาร  อาท ิการจาํแนกขอมูลตามหนวยงานในสงักัด 

และหมายเลข(รหัส) ประจําขอมูลขาวสารนั้น การแยกขอมูลขาวสารออกเปนหมวด/เร่ืองตามมาตรา 9 

(1) - (8) แหงพระราชบญัญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 การจัดลําดับตัวอักษรของเรื่อง

ภายในแฟม การจัดทําบัตรคัน่ประเภทขอมลูขาวสารและหมวด/เร่ืองขอมูล การจัดทําดัชนีขอมูลขาวสาร 

เปนตน 

4.2 การจัดทาํแฟมบันทึกการขอตรวจดู  และสําเนาเอกสารเพื่อเปนสถิติการ   
ดําเนนิการของศูนยขอมูลขาวสาร 
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5. การใหบริการขอมูลขาวสารในศูนยขอมลูขาวสาร เชน  

    -  แนะนําใหประชาชนตรวจสอบขอมูลเบื้องตนจากดชันีที่ศนูยขอมลูขาวสารจัดทาํ 

ไว เพื่อคนหาขอมูลขาวสารตามที่ตองการ  

    -  ชวยเหลอืในการใหคาํแนะนาํและคนหาขอมูลขาวสารใหประชาชน 

    -  เมื่อประชาชนขอถายสาํเนาเอกสารที่ขอตรวจดู เจาหนาที่จะดําเนนิการถายสําเนา 

ให โดยคิดคาธรรมเนียม  เชน ขนาดกระดาษ A4 หนาละไมเกิน 1 บาท เปนตน  

                -  หากประชาชนตองการใหรับรองสําเนาถกูตอง เจาหนาที่จะคิดคาธรรมเนียมอัตรา 

คํารับรองละไมเกิน 5 บาท    

 

ขอมูลขาวสารที่ตองจัดเตรียมไวใหพรอมในศูนยขอมูลขาวสารเพื่อใหประชาชนสามารถเขา

ตรวจดูได ซึ่งเปนไปตามมาตรา 9  สรุปอีกครั้งวา “ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ” ตองมีขอมูลอยาง

นอย   ตอไปนี ้

1. ผลการพิจารณาหรือคําวนิจิฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทัง้ความเหน็แยง 

และคําสั่งทีเ่กีย่วของในการพิจารณาวินจิฉัยดังกลาว 

2. นโยบายและการตีความ 

3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กาํลังดําเนนิการ 

4. คูมือหรือคําสัง่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถงึ 

สิทธหินาที่ของเอกชน 

5. ส่ิงพิมพที่ไดมีการอางอิงถงึในราชกิจจานุเบกษา 

6. สัญญาสําคัญของรัฐ  สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผกูขาด 

ตัดตอน หรือสัญญารวมทนุกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 

7. มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติ 

คณะรัฐมนตรี 

8. ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการขอมลูขาวสารกาํหนด เชน ประกาศ 

จัดซื้อจัดจางและผลการพจิารณาจัดซื้อจัดจาง   
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“สิทธิไดรู” (rights to know) ขอมูลขาวสารของประชาชน 

พระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540   มีข้ึนเพื่อรองรับ "สิทธิไดรู" ของ

ประชาชน ซึง่เปนแกนสาํคญัของสังคมประชาธิปไตย  โดยอาจพจิารณาไดจากบทบาท 2 ดาน   ดังนี ้

1. ในทางการเมือง   
ระบบประชาธปิไตยเปนระบบการปกครองของประชาชนโดยประชาชน  และเพื่อ 

ประชาชน   ซึง่ปรัญญานี้จะสัมฤทธิผลเพยีงใดขึ้นอยูกบัการใหบทบาทที่กวางขวางแกประชาชน 

ในการมีสวนรวมในการปกครอง    พื้นฐานเบื้องตนที่ประชาชนจะใชบทบาทของตนใหถูกตองได 

คือ  ประชาชนตองมีความรูในความเปนไปของการปกครอง วาในขณะนี้การปกครองไดดําเนินการใน

เร่ืองใดไวอยางไร  เพื่อประชาชนจะไดติดตามตรวจสอบ และใชสิทธใิชเสียงในการปกครองไดถูกตอง 

ไมวาจะเพื่อการวิพากษวิจารณ การออกความเหน็ในการจัดประชาพิจารณ การประทวงแสดงพลงั

ความตองการ ตลอดจนการใชสิทธิเลือกตัง้ 

2. ในการพิทักษสิทธิประโยชน   
      องคกรของรัฐและเจาหนาที่ตางๆ ถูกสรางเพื่อทาํการแทนรัฐและประชาชนทัว่ไป 

เพื่อใหการปกครองเปนไปโดยเรียบรอย และถูกตองตามกฎหมาย องคของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐจึง

ไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาทีห่ลากหลายในการสัมพันธกับเอกชน โดยมีการออก "กฎระเบียบ"  

ตางๆ  ข้ึนใชในการปกครอง  และจะมกีารออก "คําสั่งทางปกครอง" เมื่อตองการบงัคับการใหเกิดผลใน

กฎหมาย ดงันัน้ กฎ ระเบียบ และคําสั่งทางปกครองตางๆ จึงเปนสิง่ทีป่ระชาชนทัว่ไปควรไดรู เพื่อที่จะ

พิเคราะหไดวากรณีของตนผลจะเปนเชนใด แตกตางจากผูอ่ืนอยางไร และโตแยงไดอยางไรและ

เพียงใดอันการคุมครองสิทธเิฉพาะตัวประชาชนแตละคน  
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สิทธไิดรูขอมลูขาวสารของประชาชน  มีดังนี ้ 

1. สิทธิไดรูขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐนาํลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  

ตามมาตรา 7  

2.    สิทธิเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ ตามมาตรา 9 

3.    สิทธิขอขอมูลขาวสารอืน่ใดของราชการนอกจากขอมูลขาวสารของราชการ 

ที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา หรือที่จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดแลว  โดยคําขอนั้นไดระบุขอมูล

ขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามสมควร (มาตรา 11) 

  4.    สิทธิขอรับสําเนาขอมูลหรือขอใหรับรองสําเนาถูกตอง 

5.    สิทธทิี่จะไดรูถึงขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับงานซึง่หนวยงานของรัฐ 

จะตองใหกับบุคคลนั้นหรือผูกระทําแทนไดตรวจดูหรือไดรับสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกีย่วกับ

บุคคลนั้น (มาตรา 25 วรรค1) 

  6.    สิทธิขอดูและขอใหแกไขขอมูลสวนบคุคลที่เกี่ยวของกับตนจากหนวยงาน 

ของรัฐ 

  7.    สิทธิคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารที่มีผลกระทบถึงประโยชนไดเสียของตน 

ภายในเวลาทีก่ําหนด       

8.    สิทธิในการรองเรียน 

9.    สิทธิในการอุทธรณ 
 
 

หมายเหต ุ การขอสําเนาผูขออาจตองเสียคาธรรมเนียมในการถายสาํเนาใหกับหนวยงานของรัฐ 

ที่เขาตรวจดูดวย  แตทั้งนี้ จะเก็บคาธรรมเนียมเกินกวาหลักเกณฑที่คณะกรรมการ   

ขอมูลขาวสารของราชการใหความเหน็ชอบไมได 
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คําวา “บุคคล”  ตามทีน่ี้ คือ ประชาชนทัว่ไป แตเนื่องจากกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ

ในสวนที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลไดใหสิทธิครอบคลุมไปถึงคนที่ไมมีสัญชาติไทยแตมีถิน่ที่อยู

ในประเทศไทยดวย 

ในกรณีที่มีผูถงึแกกรรมและไมไดทําพนิัยกรรมไว  ใหบคุคลที่กฎหมายกําหนดตามลําดับ

ตอไปนี้ใชสิทธแิทน 

                   (1) บุตรชอบดวยกฎหมาย 

                   (2) คูสมรส 

                   (3) บิดาหรือมารดา 

                   (4) ผูสืบสันดาน 

                   (5) พี่นองรวมบิดา มารดา 

 

“สิทธิไดรู” ของประชาชน   
“รัฐรูอยางไร ประชาชนรูอยางนั้น” 

 
 

 
 
 

 

เฮ......เราไปขอตรวจดูขอมูลขาวสาร  
ของกระทรวงการตางประเทศ    กันเถอะ
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ตอนที่ 3 

การขอรับบริการขอมูลขาวสาร  
ณ ศูนยขอมูลขาวสาร กระทรวงการตางประเทศ 

 

เพื่อใหการบริหารจัดระบบขอมูลขาวสารของกระทรวงการตางประเทศเปนไปดวยความ

เรียบรอยและมีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กระทรวงการ

ตางประเทศ จงึไดออกระเบียบกระทรวงฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2543  โดยในหมวด 1

กําหนดใหมี “คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสาร” เรียกยอวา “กขส”   ประกอบดวย   

1. รองปลัดกระทรวงหรือเอกอคัรราชทูตประจํากระทรวง ซึง่ปลัดกระทรวงมอบหมาย 

เปนประธานกรรมการ  

2. รองอธิบดีกรมตางๆ ซึง่อธิบดีมอบหมาย ผูอํานวยการกองนโยบายและวางแผน 

ผูอํานวยการกองบรรณสารและหองสมุด เปนกรรมการ  

3. ขาราชการบาํนาญ ระดับ 10 ข้ึนไป จํานวน 1 ทาน เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

4. ผูแทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมายในระดับผูอํานวยการกอง หรือระดับอ่ืนตามที่อธิบดี
กรมสนธิสัญญาและกฎหมายมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ  

5. ผูแทนกองบรรณสารและหองสมุด เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

 

คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสาร  “กขส”   มีอํานาจและหนาที ่ดังนี้  

1. เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการ

บริการขอมูลขาวสารแกประชาชนที่ยืน่คํารองขอทราบขอมูลขาวสาร 

2. ใหคําแนะนาํหรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ลงพิมพใน 

ราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งการจัดพิมพและการเผยแพร 

3. ใหคําแนะนาํหรือเสนอความเหน็เกีย่วกับหลักเกณฑการพิจารณาประเภทขอมูลขาวสารที่
ไมตองเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่เปนความลับของราชการ 
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4. ใหคําแนะนาํหรือเสนอความเหน็เกีย่วกับประเภทของขอมูลขาวสารทีค่วรจัดเก็บไวที่
กระทรวงการตางประเทศหรือสงไปยังหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศลิปากร หรือหนวยงาน

อ่ืนของรัฐทีก่ําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 

5. ใหคําแนะนาํหรือเสนอความเหน็เกีย่วกับการจัดทาํและปรับปรุงขอมูลขาวสาร ตามระเบียบ
สํานักนายกรฐัมนตรีวาดวยงานสารบรรณ หรือขอมูลขาวสารอื่นที่เปนประโยชนตอราชการ 

6. ใหคําแนะนาํหรือเสนอความเหน็เกีย่วกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารกบัหนวยงานของรัฐ
และเอกชน 

7. ใหคําแนะนาํหรือเสนอความเหน็ในกรณทีี่มีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนนิการ 

8. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใดๆ ตามที ่กขส. 

มอบหมาย 

9. เสนอแนะอัตราคาธรรมเนียมใหปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

10. ดําเนนิการอื่นใดตามที่ปลัดกระทรวงการตางประเทศมอบหมาย 

 

และกําหนดใหมีการจัดระบบขอมูลขาวสาร ในหมวด 2  การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาต 

ในหมวด 3  การบริการขอมลูขาวสาร ในหมวด 4  และ สถานที่บริการขอมูลขาวสาร หรือ ศูนย

ขอมูลขาวสาร ของกระทรวงการตางประเทศ ในหมวด 5 
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ศูนยขอมูลขาวสาร ของกระทรวงการตางประเทศ 

ความเปนมา 

พระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดใหหนวยงานของรฐั จัดตั้งศูนย

ขอมูลขาวสารของราชการเพือ่ใหประชาชนสามารถคนหาและศึกษาขอมูลขาวสารของราชการไดสะดวก

ตามสมควร ตามกําลงับุคลากรและงบประมาณทีม่ี กระทรวงการตางประเทศ จึงไดจัดตั้งศูนยขอมูล

ขาวสารของราชการขึน้ โดยมอบหมายใหกองบรรณสารและหองสมุด เปนสถานที่ใหบริการขอมูล

ขาวสารและเปนศูนยประสานงานกับหนวยงานในกระทรวงการตางประเทศ เพือ่ใหบริการประชาชนใน

การขอรับขอมูลขาวสารของราชการ (ประกาศกระทรวงฯ เร่ือง สถานที่ติดตอเพือ่ขอรับขอมูลขาวสาร

ของกระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2551) 

การบรกิารขอมูลขาวสารของ “ศูนยขอมูลขาวสาร”  

ข้ันตอนและกาํหนดระยะเวลาในการใหบริการขอมูลขาวสาร 

1. ผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารลงชื่อในสมุดทะเบยีน 

2. ผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารสามารถตรวจคนหาขอมูลขาวสารไดดวยตนเอง หรือ 

จะขอใหเจาหนาที่ประจําศนูยชวยแนะนาํคนหาใหก็ได 

3. หากผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารประสงคจะไดสําเนาหรือสําเนาขอมลูขาวสาร 
ที่มีคํารับรองความถูกตอง ใหยืน่คํารองตามแบบฟอรม คําขอขอมูลขาวสารของราชการ 

ที่กระทรวงการตางประเทศกําหนด (ดหูนา 28 )หรือเขียนขึ้นเองโดยระบุขอมูลขาวสารที่

ตองการในลกัษณะที่อาจเขาใจไดตามควร 

4.   เมื่อเจาหนาที่ไดรับเร่ืองที่ม ีผูขอขอมูลขาวสารรองขอแลว เจาหนาที่จะดําเนนิการใหบริการ 

ขอมูลขาวสารตามระเบียบ ประกาศ คําสั่งวาดวยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ของกระทรวง

การตางประเทศ และแจงใหผูขอขอมูลทราบตอไป  

5.   กําหนดระยะเวลาในการใหขอมูลขาวสาร 

  การใหบริการสําเนาขอมูลขาวสารที่จดัไวในศูนยขอมูลขาวสารของราชการ  

 กําหนดระยะเวลาภายในวนัทําการทีย่ื่นคาํขอนั้น 

  การใหบริการสําเนาขอมูลขาวสารอืน่ๆ ที่พรอมจะใหไดกําหนดระยะเวลา 

       ภายในวนัทาํการที่ขอ หรือโดยเร็ว ทัง้นี้ไมเกิน 15 วัน 
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  ในกรณีทีข่อมูลขาวสารที่ขอมีจํานวนมาก หรือไมสามารถรวบรวมสําเนา 

       ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน  ศูนยขอมลูขาวสาร กระทรวงการตางประเทศ  

       จะแจงใหผูขอทราบภายใน 15 วัน  วาจะใหมาขอรบัขอมูลขาวสารไดใน 

       วันที่เทาใด 

 ขอมูลขาวสารประวัติศาสตร และขอมูลขาวสารที่ไมเปดเผย กระทรวงการ 

       ตางประเทศ  จะแจงผลการพิจารณาใหผูขอทราบภายใน 15 วนั 
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แผนภูมิขั้นตอนการใหบรกิารขอมูลขาวสาร ณ ศนูยขอมูลขาวสาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ชวยเหลือ/แนะนํา/คนหา 

ถายสําเนา/รับรองสําเนาถูกตอง 

ชําระคาธรรมเนียม 

เจาหนาที่ช้ีแจงเหตุผล 

สงผูรับผิดชอบพิจารณาวาจะเปดเผย
ขอมูลขาวสารตามคําขอไดหรือไม 

ติดตอนัดหมายฟงผลคําขอ 

ชวยเหลือ / แนะนํา / คนหา 

ถายสําเนา/รับรองสําเนาถูกตอง 

ชําระคาธรรมเนียม 

ถาไมมีขอมูลขาวสารในหนวยงาน แนะนํา/
ประสานงานใหไปขอหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอมูลขาวสาร เปดเผยได ขอมูลขาวสาร เปดเผยไมได 

กรอกคํารองตามแบบคําขอขอมูลขาวสาร 

ตรวจดูวามีขอมูลขาวสารอยูในศูนยขอมูลขาวสารหรือไม 

การแสดงตนดวยการลงชื่อในสมุดทะเบียน 
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สถานที่ติดตอขอรับบริการขอมูลขาวสาร

1. ฝายประชาสัมพันธ กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวง อาคารกระทรวงการตางประเทศ  

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 10400  โทรศัพท 0 2643 5000  หรือ   

0 2643 5015 

2. กองบรรณสารและหองสมุด  สํานักงานปลัดกระทรวง อาคารกระทรวงการตางประเทศ   

ถนนศรีอยุธยา  แขวงทุงพญาไท เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท 0 2643 5469 หรือ  

0 2643 5170 และโทรสาร 0 2643 5169 หรือ 0 2644 7972  
 

ภาพถายและแผนที่ 

 
 

 

http://www.mfa.go.th/web/2203.php
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3.  ฝายบรรณสาร  กองบรรณสารและหองสมุด  สํานักงานปลัดกระทรวง   

อาคารกรมการกงสุล  ถนนแจงวัฒนะ  แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  10210  โทรศัพท 

0 2981 7191 และโทรศัพท/ โทรสาร 0 2981 7193 
 

ภาพถายและแผนที่ 

 
 

 

http://www.mfa.go.th/web/724.php
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ชองทางการติดตอ ขอรับบริการขอมูลขาวสารเปนการเฉพาะราย   ได 6  วิธ ีดังนี ้

1. ติดตอดวยตนเอง ☺ (ในเวลาราชการ)   2 แหง ไดแก  

  ณ ศนูยขอมูลขาวสาร  กองบรรณสารและหองสมุด  กระทรวงการตางประเทศ     

       ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพฯ   

  ณ ศนูยขอมูลขาวสาร ฝายบรรณสาร กองบรรณสารและหองสมดุ   

       กระทรวงการตางประเทศ   อาคารกรมการกงสุล  ถนนแจงวฒันะ  

       เขตหลกัส่ี  กรุงเทพฯ 

2. ทางโทรศพัท (ในเวลาราชการ)  
 ฝายหองสมุด   ทีห่มายเลข 0 2643 5469 หรือ 0 2643 5170  

 ฝายบรรณสาร ทีห่มายเลข 0 2981 7191 หรือ 0 2981 7193 

3. ทางโทรสาร (ในเวลาราชการ)  
 ฝายหองสมุด   ทีห่มายเลข  0 2643 5169 หรือ 0 2644 7972 

 ฝายบรรณสาร ทีห่มายเลข  0 2981 7193  

4. ทางไปรษณีย     ถึงผูอํานวยการกองบรรณสารและหองสมุด  สํานกังานปลัดกระทรวง 

กระทรวงการตางประเทศ  ถนนศรีอยุธยา  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

5. ทางอีเมล  ของศูนยขอมลูขาวสาร ที่  permsec05@mfa.go.th 

6. ทางเว็บไซด  ของกระทรวงการตางประเทศ ที ่ www.mfa.go.th (ตลอด 24 ชั่วโมง) 

โดยการดาวนโหลด/กรอกแบบฟอรมคําขอขอมูลขาวสาร (กระทรวงฯ ยังไมไดนําแบบ 

คําขอลง web site) 
 
การแสดงความคิดเห็น 

  ผูขอรับบริการขอมูลขาวสาร สามารถแสดงความคิดเหน็เกีย่วกับการใหบริการขอมลูขาวสาร

ของกระทรวงการตางประเทศ  ไดที ่

       1.  ตูรับฟงความคิดเหน็ ณ ศูนยขอมูลขาวสาร ทัง้ 2 แหง 

       2.   ทางอเีมล ของศูนยขอมูลขาวสาร ที่  permsec05@mfa.go.th  
 
 
 

http://www.opm.go.th/opmdoccenter/thaigov/home/htm/pre1.html
http://www.parliament.go.th/gennews/Images/other/request_form.pdf
mailto:permsec05@mfa.go.th
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หลักเกณฑการขอขอมลูขาวสารและการอนุญาต 

 
ประเภท 

ของขอมูลขาวสาร 
ผูขอ ผูอนุญาต 

 

 

1. ขอมูลขาวสารที่อยูระหวางดําเนินการ 

 

     1.1 ขอมูลขาวสารที่เปดเผย 

 

 

     1.2 ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผยหรือ 

           เปนความลับของราชการ 

 

บุคคลทั่วไป 

 

 

 

- ผูอํานวยการกองเจาของ 

   เร่ืองขึ้นไป 

 

- อธิบดีเจาของเรื่อง หรือ 

   รองปลัดกระทรวงการ 

   ตางประเทศขึ้นไป 

 

 

2. ขอมูลขาวสารที่ดําเนินการเสร็จแลว 

 

     2.1 ขอมูลขาวสารที่เปดเผย 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.2 ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผยหรือ 

           เปนความลับของราชการ 

 

บุคคลทั่วไป 

 

 

 

-  ผูอํานวยการกองบรรณสาร 

   และหองสมุดหรือผูที่ไดรับ 

   มอบหมาย เวนแตขอมูล 

   ขาวสารที่ยังอยูในความ 

   ครอบครองของกอง/กรม 

   เจาของเรื่องให 

   ผูอํานวยการกองนั้น 

   เปนผูอนุญาต 

 

-  อธิบดีเจาของเรื่อง หรือ 

   รองปลัดกระทรวงการ 

   ตางประเทศขึ้นไป 

 

   ตามระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2543 
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แบบคําขอขอมูลขาวสารของกระทรวงการตางประเทศ 

 
วันที่............................................. 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ..................................... นามสกุล..............................อาชีพ................... 

บานเลขที่..................หมูที่....................ถนน..................................... ตําบล/แขวง........................................... 

อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด...............................................โทรศัพท...................................... 

สถานที่ทํางาน......................................................................โทรศัพท..............................มีความประสงคจะขอ

ขอมูลของกระทรวงการตางประเทศ ตาม พรบ. ขอมูลขาวสารของราชการ ดังนี้ 

  มาตรา 7 ไดแก 
 โครงสราง การจัดองคกร อํานาจหนาที่ ของหนวยงาน 

 กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวยีน ระเบียบ นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่

จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ เพือ่ใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนทีเ่กี่ยวของ 

  มาตรา 9 ไดแก 
 ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน 

 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําป 

 คูมือหรือคําสั่งเกีย่วกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ซึง่มีผลกระทบถึงสทิธิหนาที่ของเอกชน 

มาตรา 11 
 ขอมูลขาวสารอื่นๆ  นอกเหนอืจากมาตรา 7 และมาตรา 9 

เร่ือง........................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

เพื่อ........................................................................................................................................................................... 

โดยยินยอมเสยีคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไว (ถามี)   (ลงชื่อ………………………………...................................... 

 

            

คําชี้แจงเจาหนาที ่             คําส่ังผูอํานวยการกอง/ผอ.ศูนย/หัวหนาฝาย

................................................................  ................................................................................ 

................................................................  …………………………………………………………. 

   ไมเสียคาใชจาย   คําส่ังรองปลัดกระทรวง/อธิบดี/เอกอัครราชทูต
   เสียคาใชจาย จํานวนเงิน.................บาท    ......................................................................................... 

      …………………………………………………………… 

ลงชื่อ......................................................  ................................................................................ 

ตําแหนง.................................................                      
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การเรยีกคาธรรมเนยีมขอสําเนา หรอืขอสําเนาทีม่ีคํารับรองของขอมูลขาวสาร   

1. คาธรรมเนยีมการทําสาํเนาโดยเครื่องถายเอกสาร  กําหนดอัตรา ดังนี ้

1.1  ขนาดกระดาษ เอ 4     หนาละไมเกนิ    1.00   บาท 

1.2  ขนาดกระดาษ เอฟ 14    หนาละไมเกนิ    1.50   บาท 

1.3  ขนาดกระดาษ บี 4     หนาละไมเกนิ    2.00   บาท 

1.4  ขนาดกระดาษ เอ 3     หนาละไมเกนิ    3.00   บาท 

1.5  ขนาดกระดาษพมิพเขยีว เอ 2 หนาละไมเกิน    8.00   บาท 

1.6  ขนาดกระดาษพมิพเขยีว เอ 1 หนาละไมเกิน   15.00  บาท 

1.7  ขนาดกระดาษพมิพเขยีว เอ 0 หนาละไมเกิน   30.00  บาท 

2. คาธรรมเนยีมการทําสาํเนาโดยเครื่องถายเอกสารในขนาดกระดาษหรือในอัตราที่เกนิ 

    กวาที่กาํหนดไวในขอ 1 หรือขอสําเนาที่เปนสื่อประเภทอื่น จะตองขอความเหน็ชอบจาก 

    คณะกรรมการขอมูลขาวสาร เวนแตเปนการเรียกคาธรรมที่ไมเกนิตนทนุที่แทจริง 

3. คาธรรมเนยีมการใหคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร กาํหนดอัตรา 

    คํารับรองละ 5.00 บาท 

 

(ตามประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี  

ในราชกิจจานเุบกษา เลม 116 ตอนพิเศษ 34ง 24 พฤษภาคม 2542) 
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ตอนที่ 4 

รวมสาํเนา พรบ. ขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540   
ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของ 

 
 พระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

 ระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยขอมูลขาวสาร 

ของราชการ พ.ศ. 2543 

 ประกาศกระทรวงการตางประเทศ เร่ือง การจัดระบบขอมูลขาวสาร 

สวนบุคคลตามมาตรา 23 (3) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 

ของราชการ พ.ศ. 2540 

 ประกาศกระทรวงการตางประเทศ เร่ือง สถานที่ติดตอเพือ่ขอรับ 

ขอมูลขาวสาร ของกระทรวงการตางประเทศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


































































