
บทความเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : สิทธิการรับรู้ของประชาชน 

         
 
  ตามท่ีรัฐบาลประกาศใช ้ พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยมีวตัถุประสงค ์ ดงัน้ี 
  

  1. เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อท่ี
ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิ้ทธิทางการเมืองไดโ้ดยถูกตอ้งกบัความเป็นจริง รวมทั้งการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการบริหารและตรวจสอบการใช้อ านาจ อนัเป็นการส่งเสริมให้มีรัฐบาลท่ีบริหารบ้านเมืองอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนมากยิง่ข้ึน 
  2. เพื่อก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ตอ้งเปิดเผย หรือ
อาจไม่เปิดเผยเพื่อให้ชดัเจนต่อการปฏิบติั โดยจ ากดัเฉพาะขอ้มูลข่าวสารท่ีหากเปิดเผยแลว้ จะเกิดความเสียหายต่อ
ประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ท่ีส าคญัของเอกชน 
  3. เพื่อคุม้ครองการรุกล ้าสิทธิส่วนบุคคลในส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นความครอบครองของหน่วยงานรัฐ 
   

  องคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ไดด้ าเนินการตาม พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
โดยไดจ้ดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสารองคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  โดยไดจ้ดัให้มีขอ้มูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ขอ้มูล
ข่าวสารฯ ตามมาตรา ไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้เช่น 
  - ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบันโยบาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ 
  - คู่มือ หรือค าสั่งเก่ียวกบัวธีิปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีของรับ ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนา้ท่ีของ
เอกชน 
  - มติคณะรัฐมนตรี 
  - ขอ้มูลข่าวสารท่ีคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารก าหนด ยกเวน้ ขอ้มูลข่าวสารท่ีเขา้ขอ้ยกเวน้ไม่ตอ้ง
เปิดเผย เช่น ขอ้มูลข่าวสารท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์หรือ ความมัน่คงของประเทศ
ในทางเศรษฐกิจหรือการคลงั เป็นตน้ 
  ประชาชนทัว่ไปขอใช้บริการเข้าตรวจดูขอ้มูลข่าวสารฯ ได้ด้วยตนเอง  ณ  ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ผูส้นใจสามารถศึกษารายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต์ส านกังานคณะกรรมการขอ้มูล
ข่าวสารของราชการ www.oic.go.th หรือ เวบ็ไซตอ์งคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยโจด  www.Huayjod.go.th 
 

         
 
 
 
 
 

http://www.oic.go.th/


บทความเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร : ช่องทางใช้สิทธิของประชาชน 

         
 
  ตามท่ีรัฐบาลประกาศใช้  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นั้น เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัดงักล่าว จงัหวดัสระแกว้ไดจ้ดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสารของจงัหวดั และศูนยข์อ้มูล หน่วยงานของรัฐ
ทุกแห่ง เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้เช่น ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนโยบาย แผนงาน 
โครงการและงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัไดจ้ดัหาขอ้มูลข่าวสารตามท่ีประชาชนมีค าขอ 
เวน้แต่เป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีเขา้ขอ้ยกเวน้ไม่ตอ้งเปิดเผย เช่น ขอ้มูลข่าวสารท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย ์หรือความมัน่คงของประเทศในทางเศรษฐกิจ หรือการคลงั เป็นตน้ 
  

  ประชาชนทัว่ไปสามารถใชสิ้ทธิขอดู ขอตรวจดูและขอส าเนาขอ้มูลข่าวสาร รวมทั้งแสดงความ
คิดเห็นในการใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร ไดท่ี้ศูนยข์อ้มูลข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยโจด 
www.Huayjod.go.th 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.huayjod.go.th/


 

บทความการปฏบัิติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

 
1. พระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 เป็นกฎหมายท่ีรองรับ “สิทธิได้รู้” ของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีอยู่ในความ
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐและก าหนดหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐและเจา้หน้าท่ีของรัฐให้ตอ้งปฏิบติัตาม
โดยยดึหลกั “เปิดเผยเป็นหลกั ปกปิดเป็นขอ้ยกเวน้” 
2. สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร ไดก้ าหนดสิทธิส าคญั ๆ แก่ประชาชน ดงัน้ี 
 2.1 สิทธิได้รู้ (ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ) หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอยา่งนอ้ยลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา ไดแ้ก่ โครงสร้างและการจดัองคก์ร, อ านาจหนา้ท่ี,สถานท่ีติดต่อเพื่อ
ขอรับขอ้มูลหรือค าแนะน า และขอ้บงัคบั กฎ มติคณะรัฐมนตรี ค าสั่งต่าง ๆ 
 2.2 สิทธิตรวจดู (ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารฯ) หน่วยงานของรัฐตอ้งจดัให้มีขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ีไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้
  - ผลการพิจารณาหรืค าวนิิจฉยัท่ีมีผลต่อเอกชนโดยตรง 
  - นโยบายและการตีความ 
  - แผนงาน โครงการ งบประมาณ 
  - คู่มือหรือค าสั่งเก่ียวกบัวธีิปฏิบติังาน 
  - สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลกัษณะผกูขาดตดัตอน หรือสัญญาร่วมทุน 
  - มติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยกฎหมาย และคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยมติ
คณะรัฐมนตรี 
  - ขอ้มูลข่าวสารตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 2.3 สิทธิขอดู  (ตามมาตรา 11  แห่ง พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารฯ) หน่วยงานของรัฐผูรั้บผิดชอบตอ้งจดัหาขอ้มูล
ข่าวสารนั้นให้แก่ผูข้อภายในเวลาอนัสมควร ซ่ึงขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวจะตอ้งเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีมีอยู่แล้ว และ
พร้อมจะให้ได ้มิใช่การตอ้งจดัท า วิเคราะห์ จ  าแนก รวบรวมข้ึนใหม่ ซ่ึงคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการมี
มติในการก าหนดมาตรการและแนวทางในการปฏิบติักรณีท่ีมีค าขอขอ้มูลข่าวสารจากประชาชน  ดงัน้ี 
  - กรณีท่ีเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีหน่วยงานของรัฐพร้อมท่ีจะจดัหาใหจ้ะตอ้งท าใหแ้ลว้เสร็จภายใน
วนัท่ีรับค าขอ 
  - กรณีท่ีขอ้มูลข่าวสารท่ีขอมีเป็นจ านวนมาก หรือไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วนั 
จะตอ้งแจง้ใหผู้ข้อขอ้มูลทราบภายใน 15 วนั หรือไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จดว้ย 
 2.4 สิทธิได้รับส าเนาและขอให้รับรองส าเนาถูกต้อง  (ตามมาตรา 9 และ 11  แห่ง พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารฯ) 
บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนไดเ้สียเก่ียวขอ้งหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเขา้ตรวจดูขอส าเนาท่ีมีค ารับรองถูกตอ้งของขอ้มูล



ข่าวสารได ้ โดยท่ีหน่วยงานของรัฐจะวางหลกัเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมไดต้ามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขอ้มูลข่าวสารของราชการ ทั้งน้ี  ตอ้งค านึงถึงการช่วยเหลือผูมี้รายไดน้อ้ยประกอบดว้ย 
 2.5 สิทธิคัดค้านการเปิดเผย  (ตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารฯ) กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐเห็นวา่การ
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ไดเ้สียของผูใ้ด ให้เจา้หน้าท่ีของรัฐแจง้ให้ผูน้ั้นเสนอ
น าคดัคา้นภายในเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงจะตอ้งไม่น้อยกว่า 15 วนั นับแต่วนัท่ีได้รับแจง้ โดยผูรั้บแจง้มีสิทธิคดัคา้น      
การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนั้นได ้โดยให้ท าเป็นหนังสือถึงเจา้หน้าท่ีของรัฐผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงเจา้หน้าท่ีตอ้งพิจารณา       
ค  าคดัคา้นและแจง้ผลการพิจารณาโดยไม่ชกัชา้ 
 2.6 สิทธิร้องเรียน  (ตามมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารฯ) บุคคลใดเห็นวา่หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบติั
ตามพระราชบญัญติัน้ี หรือปฏิบติัหน้าท่ีล่าช้า หรือไม่ได้รับความสะดวก ผูน้ั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
ขอ้มูลข่าวสารของราชการได ้ เวน้แต่  เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการมีค าสั่งมิให้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารฯ หรือค าสั่งไม่รับฟัง
ค าคดัคา้น หรือค าสั่งไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล ทั้งน้ี  คณะกรรมการตอ้งพิจารณาให้
แลว้เสร็จภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องเรียน เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นก็ใหข้ยายเวลาได ้ แต่ตอ้งไม่เกิน 60 วนั 
 2.7 สิทธิอุทธรณ์ (ตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ) ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีมีค  าสั่งไม่ให้เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารหรือมีค าสั่ งไม่ รับฟังค าคัดค้านของผู ้มีประโยชน์ได้เสีย บุคคลนั้ นสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีได้รับแจ้งค าสั่งนั้ น  ซ่ึงคณะกรรมการจะ
พิจารณาส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเป็นผูพ้ิจารณาวินิจฉยัต่อไป 
 2.8 สิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตน (ตามมาตรา 25  แห่ง พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารฯ) บุคคลมีสิทธิ
ไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลเก่ียวกบัตนเองจากหน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารนั้น ๆ ไดถ้า้พบวา่
ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง ตามท่ีเป็นจริงก็มีสิทธิยืน่ค  าขอใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลนั้นได ้
3. ข้ันตอนการขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

ไม่มีขอ้มลูหรือ 

ขอ้มลูเปิดเผยไม่ได ้

เจา้หนา้ท่ีช้ีแจง 
และใหค้ าแนะน า 

จบขั้นตอน 

 

ขอ้มลูเปิดเผยได ้

ขอส าเนา 

ผูม้าติดต่อช าระ
ค่าธรรมเนียม/ค่าใชจ่้าย 

รับส าเนาขอ้มลูข่าวสาร
และใบเสร็จรับเงิน 

ขอตรวจดู 

จบขั้นตอน 

ผูม้าติดต่อแจง้ความจ านง 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 

ขอ้มลูข่าวสาร 

จบขั้นตอน 



 
4. ข้อแนะน าส าหรับผู้มาติดต่อด้วยตนเอง 
 4.1 กรอกแบบการขอใชบ้ริการขอ้มูลข่าวสารของราชการ ยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ี 
 4.2 ในกรณีการขอส าเนาขอ้มูลข่าวสารของราชการมีค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย ใหช้ าระค่าบริการดงักล่าว 
กบัเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงผูม้าติดต่อจะไดรั้บใบเสร็จรับเงินทุกคร้ัง 
 4.3 ในกรณีท่ีไม่มีขอ้มูลข่าวสารหรือขอ้มูลข่าวสารท่ีเปิดเผยไม่ได ้เจา้หนา้ท่ีจะใหค้  าแนะน าแก่ท่าน 
5. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 5.1 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยโจด ตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสารของราชการ ใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร                              
ตามมาตรา  9  ณ ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยโจด  
6. การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่เกีย่วกบัข้อมูลข่าวสารของราชการและแสดงความคิดเห็น 
 6.1 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยโจด  มีการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลการปฏิบติัตามกฎหมายขอ้มูล
ข่าวสารของราชราชการใหป้ระชาชนทราบและสามารถแสดงความคิดเห็นผา่นทางเวบ็ไซต ์www.Huayjod.go.th 
 6.2 ประชาชนสามารถเขา้ตรวจดูขอ้มูลข่าวสารได ้ณ ศูนยข์อ้มูลข่าวสารของราชการ ณ ท่ีท าการองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหว้ยโจด และเวบ็ไซตข์ององคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยโจด 
 

 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ข้อมลูข่าวสารของราชการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
อ าเภอวฒันานคร  จังหวดัสระแก้ว 

โทร.0-3724-7669  โทรสาร. 0-3724-7670 
www.Huayjod.go.th 

http://www.huayjod.go.th/

