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Open Government Data ตา่งจาก พรบ.ขอ้มลูขา่วสารฯ 

พรบ.ขอ้มลู

ขา่วสารฯ 2540

Open Government Data

วตัถปุระสงค์ เปิดเผยขอ้มลู

ทั่วไป ตามมาตรา 

7 และ 9 เป็น

ลกัษณะการ

เผยแพรข่อ้มลู

ขา่วสารให ้

ประชาชนทราบ 

เปิดเผยขอ้มลูทีไ่มเ่ฉพาะเจาะจง แตข่อ้มลู

นัน้จะตอ้งสามารถน าไปใชส้รา้งประโยชนใ์น

ดา้นตา่งๆ ได ้เชน่ ยกระดบัคณุภาพชวีติของ

ประชาชน พัฒนารปูแบบธรุกจิ สนิคา้ และ

บรกิารใหม่ๆ  ได ้

ประโยชน์ สรา้งความโปรง่ใส

ประชาชนเขา้ถงึ

ขอ้มลูของ

หน่วยงานได ้

- สรา้งความโปรง่ใสและเป็นประชาธปิไตย

- เพิม่ประสทิธภิาพของบรกิารภาครัฐ

- สรา้งการมสีว่นรว่มของประชาชน

- พัฒนาผลติภณัฑแ์ละบรกิารแบบใหม่ๆ

- สรา้งนวตักรรม
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Open Government Data ตา่งจาก พรบ.ขอ้มลูขา่วสารฯ 

พรบ.ขอ้มลู

ขา่วสารฯ 2540

Open Government Data

ตวัอยา่งชุด

ขอ้มลู

เปิดเผยตามมาตรา 7 

และ 9 

- ตามกฎหมายก าหนด เชน่ ขอ้มลูจัดซือ้จัด

จา้ง ขอ้มลูการใชจ้า่ยงบประมาณ เป็นตน้

- ตามภารกจิของหน่วยงาน เชน่ ขอ้มลูการเก็บ
สถติติา่งๆ ขอ้มลูปรมิาณน ้าฝน ขอ้มลูการระบาดของ

โรค ขอ้มลูการจดทะเบยีนนติบิคุคล เป็นตน้

- เปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นทีต่อ้งการของ

ผูใ้ชง้านในวงกวา้ง เชน่ ขอ้มลูการจราจร 

(แบบ Real Time) ขอ้มลูแผนที ่พกิดั 

ทีต่ัง้ เป็นตน้

รปูแบบ

ขอ้มลู

เปิดเผยในรปูแบบ

ใดๆ ก็ได ้

รปูแบบของ Excel (XLS) เป็นอยา่งนอ้ย หรอื

Comma-Separated Value (CSV) หรอื 

Open Document Spreadsheet (ODS) 
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พรบ.ขอ้มลูขา่วสารฯ 2540

 (๑) โครงสรา้งและการจัดองคก์รในการด าเนนิงาน
 (๒) สรปุอ านาจหนา้ทีท่ีส่ าคญัและวธิกีารด าเนนิงาน
 (๓) สถานทีต่ดิตอ่เพือ่ขอรับขอ้มลูขา่วสาร หรอืค าแนะน าในการตดิตอ่กบั
หน่วยงานของรัฐ

 (๔) กฎ  มตคิณะรัฐมนตร ี ขอ้บงัคบั  ค าสัง่  หนังสอืเวยีน ระเบยีบ  
แบบแผน นโยบาย หรอืการตคีวาม ทัง้นี ้เฉพาะทีจั่ดใหม้ขี ึน้โดยมสีภาพ

อยา่งกฎ เพือ่ใหม้ผีลเป็นการทั่วไปตอ่เอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง

 (๕) ขอ้มลูขา่วสารอืน่ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด
 .....

มาตรา  ๗  หนว่ยงานของรฐัตอ้งสง่ขอ้มลูขา่วสารของ
ราชการอยา่งนอ้ย …
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พรบ.ขอ้มลูขา่วสารฯ 2540

 (๑) ผลการพจิารณาหรอืค าวนิจิฉัย ทีม่ผีลโดยตรงตอ่เอกชนรวมทัง้ความเห็นแยง้และ

ค าสัง่ทีเ่กีย่วขอ้งในการพจิารณาวนิจิฉัยดงักลา่ว

 (๒) นโยบายหรอืการตคีวาม ทีไ่มเ่ขา้ขา่ยตอ้งลงพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา 

ตามมาตรา  ๗ (๔)

 (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจา่ยประจ าปีของปีทีก่ าลงัด าเนนิการ
 (๔) คูม่อืหรอืค าสัง่เกีย่วกบัวธิปีฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีข่องรัฐ ซึง่มผีลกระทบถงึ
สทิธหินา้ทีข่องเอกชน
 (๕) สิง่พมิพท์ีไ่ดม้กีารอา้งองิถงึตามมาตรา  ๗ วรรคสอง
 (๖) สญัญาสมัปทาน สญัญา ทีม่ลีกัษณะเป็นการผกูขาดตดัตอนหรอืสญัญารว่มทนุ
กบัเอกชนในการจัดท าบรกิารสาธารณะ
 (๗) มตคิณะรัฐมนตร ี หรอืมตคิณะกรรมการทีแ่ตง่ตัง้โดยกฎหมาย หรอืโดยมติ
คณะรัฐมนตรี ทัง้นี ้ใหร้ะบรุายชือ่รายงานทางวชิาการ รายงานขอ้เท็จจรงิ หรอื
ขอ้มลูขา่วสารทีน่ ามาใชใ้นการพจิารณาไวด้ว้ย
 (๘) ขอ้มลูขา่วสารอืน่ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด

มาตรา  ๙  … หน่วยงานของรัฐตอ้งจัดใหม้ขีอ้มลูขา่วสารของราชการอยา่งนอ้ย…
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ขอ้มลูขา่วสารทีจ่ัดใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดไูดต้ามวรรคหนึง่ 
ถา้มสีว่นทีต่อ้งหา้มมใิหเ้ปิดเผยตามมาตรา  ๑๔ หรอืมาตรา  
๑๕อยูด่ว้ย  ใหล้บหรอืตดัทอน หรอืท าโดยประการอืน่ใดที่
ไมเ่ป็นการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารนัน้

บคุคลไมว่า่จะมสีว่นไดเ้สยีเกีย่วขอ้งหรอืไมก่็ตาม ยอ่มมี
สทิธเิขา้ตรวจด ูขอส าเนาหรอืขอส าเนาทีม่คี ารับรองถกูตอ้ง
ของขอ้มลูขา่วสารตามวรรคหนึง่ได ้ ในกรณีทีส่มควร
หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการ จะ
วางหลกัเกณฑเ์รยีกคา่ธรรมเนยีมในการนัน้ก็ได ้ในการนีใ้ห ้
ค านงึถงึการชว่ยเหลอืผูม้รีายไดน้อ้ยประกอบดว้ย  ทัง้นี ้เวน้
แตจ่ะมกีฎหมายเฉพาะบญัญัตไิวเ้ป็นอยา่งอืน่
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Open Government Data : ขัน้ตอนและกระบวนการเผยแพรข่อ้มลู
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บคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมายให้
ด าเนนิการเปิดเผยขอ้มลูภาครฐั

ควรเป็นใคร ?
คณะกรรมการ  คณะท างาน สว่นงานหรอืบคุคล

คณะบคุคลทรัีบไดรั้บแตง่ตัง้
เพือ่ด าเนนิการ อยา่งเป็น
ทางการ/ตามกฎหมาย

กลุม่คนทรัีบไดรั้บแตง่ตัง้
เพือ่ด าเนนิการ

สว่นงาน หรอื บคุคล 
ตามสายงานบังคับ
บัญชา

องคป์ระกอบ บคุคลจากสว่นตา่งๆในองคก์ร 
และอาจมบีคุคลภายนอกรว่ม
ดว้ย

บคุคลจากสว่นตา่งๆใน
องคก์ร หรอื หน่วยงาน
ระดับยอ่ยลงมา

ผูไ้ดรั้บมอบหมายให ้
รับผดิชอบโดยตรง

อ านาจหนา้ที่ อ านาจหนา้ที่ กวา้ง เพือ่
ด าเนนิการตามวตัถ ุประสงค ์
เชน่ 
- ศกึษาประเด็นขอ้มลู
- ก ากบัดแูล
- วนิจิฉัย
- ก าหนดกฎเกณฑ์
- ใหค้ าแนะน า            ฯลฯ

อ านาจหนา้ที่ จ ากดั
เฉพาะเรือ่ง เพือ่
ด าเนนิการ เสนอผูม้ี
อ านาจอนุมัตติอ่ไป เชน่ 
- ศกึษาประเด็นขอ้มลู
- ยกรา่งหนังสอื
- ยกรา่งกฎเกณฑ ์ ฯลฯ

หนา้ที่ จ ากดั โดยจะ
ปฏบิัตงิานเฉพาะเรือ่ง ที่
เป็นภารกจิของตนเอง 
หรอืไดรั้บค าสัง่จาก
ผูบ้ังคับบัญชา

การมสีว่นรว่ม มคีวามหลากหลายจากผูท้ี่
เกีย่วขอ้งหลายกลุม่ ทัง้ภายใน
และภายนอกองคก์ร

เฉพาะกลุม่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
โดยมากเป็นภายใน
องคก์ร

นอ้ย เพราะเป็นภารกจิ
เฉพาะของสว่นงาน หรอื 
บคุคล เทา่นัน้

ความเสีย่งตอ่
ผูท้ าหนา้ที่
เปิดเผย

นอ้ย เพราะถอืเป็นความ
รับผดิชอบของคณะกรรมการ

ปานกลาง เพราะจะ
จ ากดัเฉพาะภารกจิทีผู่ม้ ี
อ านาจมอบหมาย

สงู เพราะมหีนา้ทีต่อ้ง
ปฏบิัตโิดยตรง
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กระบวนการคดัเลอืกขอ้มลูทีค่วรน าไปเปิดเผย

1. ชดุขอ้มลูทีค่วรน าไปเปิดเผย

2. ประโยชน ์และคณุคา่จากการน าไปใช ้

3. กลุม่เป้าหมายทีค่าดวา่จะน าไปใช ้

คณะกรรมการ OGD จะตอ้งพจิารณาชดุขอ้มลูทีค่ดัเลอืกส าหรับเผยแพรนั่น้ 
ตอ้งไมข่ดัตอ่กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั รวมถงึความเป็นสว่นตวั (Privacy) 
และการรักษาความมั่นคงปลอดภยั (Security) 

5/26/2015 9



กระบวนการคดัเลอืกขอ้มลูทีค่วรน าไปเปิดเผย

2. ประโยชน ์และคณุคา่จากการน าไปใช ้ 3. กลุม่เป้าหมายทีค่าดวา่จะน าไปใช ้

 การศกึษา วจัิย

 การใชง้านธรุกจิ อตุสาหกรรม

 การปฏบิตังิานของทางราชการ

 การชว่ยเหลอืสงัคม

 การรับทราบขอ้มลูทั่วไป

 การน าไปใชส้ว่นบคุคล

 นักเรยีน นักศกึษา บคุลากร
ทางการศกึษา

 องคก์รธรุกจิ อตุสาหกรรม

 หน่วยราชการ

 องคก์รทีไ่มแ่สวงหาก าไร

 ประชาชนทั่วไป

 ประชาชนทั่วไป
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ระดับของการเปิดเผยขอ้มลู (Openness)

★☆☆☆☆ (1 ดาว) เผยแพรข่อ้มลูในทกุรปูแบบบนเว็บไซต ์และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขและ

ขอ้ก าหนดของสญัญาอนุญาต Open License 

PDF, DOC, TXT, TIFF, JPEG

★★☆☆☆ (2 ดาว) เผยแพรข่อ้มลูในรปูแบบ Structured data ทีเ่ครือ่งสามารถอา่นได ้

(Machine-readable) เชน่ ขอ้มลูอยูใ่นรปูแบบไฟล ์Excel 

XLS

★★★☆☆ (3 ดาว) เผยแพรข่อ้มลูในรปูแบบ Non-proprietary format เชน่ ขอ้มลูใน

รปูแบบ CSV แทนรปูแบบ Excel

CSV, ODS, XML, JSON, KML, SHP, KMZ 

★★★★☆ (4 ดาว) ใช ้URI (Uniform Resource Identifier) ในการระบตุวัตนของ

ขอ้มลู และชีไ้ปยังต าแหน่งของขอ้มลูนัน้

RDF (URIs)

★★★★★ (5 ดาว) ขอ้มลูมกีารเชือ่มโยงไปสูแ่หลง่ขอ้มลูอืน่ๆ ในบรบิททีเ่กีย่วขอ้งกนัได ้

RDF (Linked Data)
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พลากร บปุผาธนากร 
ผูจั้ดการสว่นยทุธศาสตร ์
โทร 02-612-6000 ตอ่ 6201 
eMail : palakorn@ega.or.th 

ขอบคณุครับ
ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
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