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ประวัตคิวามเปนมา 
 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
     เปนสวนราชการท่ีจัดตั้งข้ึนใหมใน สังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจสําคัญ
ในการสงเสริมสนับสนุนองคกร ปกครองสวนทองถิ่น โดยการพัฒนาและใหคําปรึกษา 
แนะนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การบริหารงาน
บุคคล การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความ
เขมแข็ง และมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ ทั้งนี้ อํานาจหนาที่และโครงสรางสวน
ราชการ ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนไปตามกฏกระทรวงแบงสวนราชการ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกระทรวง มหาดไทย พ.ศ. 2545 ซึ่งกําหนดไวดังนี้ 
 
อํานาจหนาที่ 

1. ดําเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสรางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

2. สงเสริมและสนับสนุนในการจัดทํา ประสานและบรูณาการแผนพัฒนา
ทองถิ่นและวางระบบในการติดตามและประเมิน ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

3. ดําเนินการจัดทํา แกไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ตามอํานาจ หนาที่ขององคการปกครองสวนทองถิ่น 

4. กําหนดแนวทางและจัดทํามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคล
ขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น ทัง้นี้ ตามกฎหมายวาดวยการบริการงานบุคคลสวน
ทองถิ่น 

5. สงเสริม สนบัสนุน และประสานการดําเนินงานดานการเงิน การคลัง 
การงบประมาณ การพัสดุการจัดเก็บรายได และการประกอบกิจการพาณิชยขององคกร
ปกครองสวน 

ทองถิ่น รวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบัญช ีและ การพัสดุของ
องคการปกครองสวนทองถิ่น  

6. สงเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาใน
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ความรูทางดานการประชาสมัพันธ 
 

หลักและทฤษฎีการสื่อสาร 

 ตนกําเนิดของภาษา  (The Origins of Language) 
 มนุษยในสมัยกอน เชน Australopithecus, Homo Habilis และ Homo Erectus นั้น ยัง
ไมสามารถพูดไดหรือยังไมมีการพูดเพื่อส่ือสารกัน ที่เปนเชนนั้นเพราะลักษณะโครงสราง
ทางกายภาพ อันไดแกโครงสรางของกลองเสียงยังเหมือนกับพวกลิงที่สงเสียงไดเทานั้น 
จึงทําใหไมสามารถควบคุมเสียงใหเปลงออกมาเปนคําพูดได 
 ในยุคของมนุษยพวก Neanderthal (Homo Sapiens Neanderthalensis) ที่อาศัยอยู
ตั้งแตสมัยโบราณ ประมาณ 150,000 – 125,000 ปมาแลว จะสามารถสื่อสารกันไดโดยใช
ภาษาทาทาง ดวยวิธีการเคล่ือนไหวรางกาย และเสียงเทาที่สามารถเปลงออกมาได 
       ตอมาในชวง 90,000 ถึง 35,000 ปที่ผานมา มีมนุษยเกิดข้ึนมากมายหลายจําพวกเขา
มาแทนพวก Neanderthal มนุษยพวกนี้มีชื่อเรียกวา Cro–Magnon (Homo Sapiens Sapiens) 
ซึ่งถือไดวาเปนบรรพบุรุษของพวกมนุษยในปจจุบัน 
 ถาใหพวก Cro–Magnon แตงตัวดวยเสื้อผาที่ทันสมัย ก็จะไมมีอะไรที่แตกตางจาก
มนุษยในปจจุบันเลย เพราะพวกนี้มีกลองเสียง ล้ิน และโครงสรางของริมฝปากท่ี
เหมือนกับมนุษยปจจุบัน สามารถควบคุมเสียงที่เปลงออกมาได จึงมีความเปนไปไดที่
พวก Cro–Magnon อาจพูดได และเกิดการพัฒนาจนเปนภาษาในเวลาตอมา 
 การใชภาษาจึงเริ่มตนข้ึนเมื่อประมาณ 40,000 ปมาแลว และการสื่อสารก็เริ่มมีการ
พัฒนาขึ้นเปนครั้งแรกเชนกัน จึงกลาวไดวาภาษาคือจุดเริ่มตนของกระบวนการสื่อสาร
ของมนุษย ที่พัฒนาตอมาจนถึงการส่ือสารมวลชน และการสื่อสารของมนุษยก็คือพืน้ฐาน
ของการสื่อสารแบบเผชญิหนากัน 
 
 ความเปนมาของการสื่อสาร 
 การส่ือสารเกิดขึ้นมาพรอม ๆ กับการดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยไดตอสูกับ
ธรรมชาติและด้ินรนเพื่อการมีชีวิต อยูรอด โดยใชการสื่อสารเปนเครื่องมือ เพื่อชวยให
บรรลุผลในการทํางานตางๆ มนุษยอยูรวมกันไดเปนชนเผา เปนสังคม เปนประเทศชาติ 
โดยใชการส่ือสารระหวางกัน เพื่อการเขาใจรวมกัน สรางจุดมุงหมายรวมกัน การส่ือสารจึง  
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 องคประกอบของการสื่อสาร 
 การส่ือสารโดยทั่ว ๆ ไป มีองคประกอบที่สําคัญอยู 3 ประการ คือ 
 1.แหลงขาวสาร (Source) อาจเปนบุคคลคนเดียว (Individual) ที่ใชวิธีการพูด การ
เขียน การวาดภาพ กิริยาทาทาง หรือเปนการสื่อสารแบบองคกร (Organization) ที่มีแหลง
ขาวสาร ซึ่งไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร สถานีวิทยุ – โทรทัศน โรงถายภาพยนตร เปน
ตน 
 2.สาร (Message) อาจเปนรูปแบบของหมึกท่ีใชในการพิมพบนกระดาษ คล่ืนวิทยุใน
อากาศ การวิ่งของกระแสไฟ การโบกมือ ธงโบกสะบัด หรือสัญญาณอื่น ๆ ที่สามารถแปล
ความหมายใหเขาใจไดก็ถือวาเปนสาร 
 3.จุดหมายปลายทาง (Destination) อาจเปนบุคคลคนหนึ่งที่กําลังฟง กําลังดู กําลัง
อานหรืออาจเปนกลุมคน เชน กลุมสนทนา กลุมผูฟงการบรรยาย กลุมผูชมฟุตบอล กลุม
ประทวง หรืออาจเปนบุคคลจากกลุม ๆ หนึ่ง ที่เราเรียกวา ผูรับสารมวลชน (Mass 
Audience) เชน กลุมผูอานหนังสือพิมพ กลุมผูรับฟงรายการวิทยุ กลุมผูชมภาพยนตร 
หรือกลุมผูชม รายการวิทยุโทรทัศน เปนตน 
 ถาแหลงขาวสารพยายามที่จะสรางความเขาใจในความหมายของสารท่ีตรงกัน 
รวมกัน ใหกับผูรับสารที่แหลง ขาวสารตองการสงสารให กอนอื่นผูสงสารหรือแหลง
ขาวสารจะทําการเขารหัสสาร (Encoder) ที่อาจจะเปนขาวสารหรือความรูสึกที่ตองการจะ
แลกเปลี่ยนกับผูรับสาร โดยทําใหเปนรูปแบบท่ีสามารถถายทอดออกมาใหเขาใจได 
เพราะ “รูปภาพที่อยูในหัวในสมองของเรา” ไมสามารถถายทอดใหเห็นออกมาเปนภาพได
จนกวาจะนําสารนั้นมาเขารหัสความหมายกอนจึงจะสามารถเขาใจได 
 เมื่อรูปภาพถูกนํามาเขารหัสเปนคําพูดท่ีสามารถถายทอดใหเขาใจไดงายข้ึนและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แตการ ถายทอดนั้นอาจมีอุปสรรคท่ีไมสามารถสงไปไดไกลนัก ถา
ตองการใหสารไปไดไกล ๆ ก็ตองอาศัยคล่ืนวิทยุเปนตัวนําไปจึงจะไปไดไกลกวา 
 แตถาสารถูกนํามาใสรหัสเปนตัวหนังสือ สารนั้นจะถูกถายทอดไปไดชากวาคําพูด 
แตก็ไปไดไกลกวาและอยูไดนานมากกวาคําพูด และการที่จะทําใหการส่ือสารดําเนินไป
อยางสมบูรณ สารท่ีสงมาตองถูกถอดรหัส (Decoder) โดยผูรับสาร เพื่อใหเขาใจ
ความหมายของสารไดตรงกันกับที่ผูสงสารใสความหมายไว 
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 ระบบการสื่อสารของมนุษย 
 ระบบการสือ่สารของมนุษยมีลักษณะคลายกับวงจรการทํางานของวิทยุและโทรทัศน 
ดังแผนภูมิ 

Source Encoder Signal Decoder
 Destination 

    
Encoder หมายถึง ไมโครโฟนที่ใชสําหรับการเขารหัสสาร 
Decoder หมายถึง หูฟงที่ใชสําหรับการถอดรหัสสาร 

 Signal หมายถึง สัญญาณหรือสัญลักษณที่ใชในระบบการสื่อสารข้ันพื้นฐานของ
มนุษย (Human Communication) ซึ่งก็คือ ภาษา (Language) อันเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความ
เขาใจรวมกัน และเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการ ส่ือสารของมนุษย 

 
 มนุษยเราสื่อสารกันอยางไร 
 การส่ือสารของมนุษยยอมแตกตางจากส่ิงตาง ๆ ที่ดํารงชีวิตอยูบนโลก โดยเฉพาะ
อยางย่ิงมนุษยเราสื่อสารกันโดยใช “ภาษาพูดและภาษาเขียน” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
วัฒนธรรมทีม่ีความเจรญิและซับซอนมากข้ึน 
 สัตวใชการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ เปนการส่ือความหมาย ซึ่งสวนใหญแลว
พฤติกรรมตาง ๆ นั้น ไดรับการ ถายทอดสืบตอกันมา บางครั้งไดมาจากการเรียนรู แตก็
ไมไดข้ึนกับวัฒนธรรมเหมือนกับมนุษย เพราะมีแตมนษุยเทานั้นที่ทําการส่ือสารกันโดย
ตองคํานึงถงึวัฒนธรรมและกฎระเบยีบตาง ๆ ของสังคม 
 
 การใชสัญลักษณของภาษาพูดและภาษาทาทาง  

(The Use of Verbal and Nonverbal Symbols) 
 ในปจจุบันมนุษยเรายังคงทําการส่ือสารกัน ไมวาจะเปนการสื่อสารแบบเผชิญหนา
กัน (Face to Face) หรือการ ส่ือสารที่ตองผานสื่อตาง ๆ โดยใชสัญลักษณของภาษาพูด
และภาษาที่ไมออกเสียง สัญลักษณที่ใช ไดแก คําพูด กิริยาทาทาง หรือส่ิงที่แทน
ความหมายในภาษาของแตละชุมชน ซึ่งข้ึนอยูกับวัฒนธรรมดวย เชน ไมกางเขน แหวน
แตงงาน แหวนหมั้น ฯลฯ 
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  กระบวนการสื่อสารมวลชน 

 Shirley Biagi ไดอธิบายถึงการส่ือสารมวลชนวา คือ การส่ือสารจากคน ๆ หนึ่ง หรือ
คนกลุมหนึ่ง โดยผานเครื่องมือถายทอดขาวสาร (ส่ือกลาง) ไปยังผูรับสารกลุมใหญ (Large 
Audience) 
 กระบวนการสื่อสารมวลชน (Mass Communication Process) ประกอบดวย ข้ันตอน
ตาง ๆ 5 ข้ันตอน ดังนี้คือ 

1. ผูสงสาร (Sender or Source) 
 2. สาร (Message) 
 3. ผูรับสาร (Receiver or Audience) 

4. ชองทางการส่ือสาร (Channel) หรือส่ือกลาง (Medium/Media) 
 5. ปฏิกิริยาโตตอบ (Feedback) 
 
แผนภูมิแสดงกระบวนการสื่อสารมวลชน 
 
 
 
 
 
 
 
 คุณลักษณะของการสื่อสารมวลชน (Characteristics of Mass Communication) 

 คุณลักษณะที่สําคัญของการสื่อสารมวลชน มี 2 ประการ ดังนี้คือ 
 1.สารถูกสงออกไป โดยใชรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงของการส่ือสารมวลชน เชน 
หนังสือพิมพหรือวิทยุโทรทัศน 
 2.สารถูกสงไปอยางรวดเร็ว 
 3.สารถูกสงไปยังกลุมคนจํานวนมากซึ่งมีความแตกตางกัน ในเวลาเดียวกัน หรือ
ภายในระยะเวลาสั้น ๆ 
 

Source 
(Sender) 

 

Feedback 

Message Channel (Medium) 
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 การเขียนขาวประชาสัมพันธ 
 มวลชนยอมมีการติดตอส่ือสารตลอดชีวิต จุดมุงหมายของการส่ือสารจึงหมายถึง 
การสื่อความหมาย หรือการสงสาร ใหผูอื่นเขาใจในความหมายของสารน้ัน ๆ ไดอยาง
ถูกตองหรืออาจกลาวไดวา เปนกระบวนการถายทอดความคิด ความรูสึก ไปยังผูรับสาร
นั่นเอง ภาษาเขียนจึงเปนส่ิงจําเปน ที่มนุษยจะตองใชเปนส่ือถายทอดความรู 
 ลักษณะพิเศษของขาวประชาสัมพันธ มี 2 ประการ คือ 
 1.เปนขาวที่เกิดข้ึนโดยไมไดคาดการณไวกอน   (Spontanneous News Publicity)   
เชน ขาวอุบัติเหตุ ภูเขาไฟระเบิด น้ําทวม เปนตน 
 2.เปนขาวที่ไดเตรียมการดําเนินงานไวลวงหนา (Planned News Publicity) มักจะถูก
นํามาเขียนขาวเพื่องานประชาสัมพันธบอยมาก เชน ขาวการเปดสํานักงาน ขาวการจัด
งานพิเศษตางๆ เปนตน 
 การเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ จึงเปนการเขียนเพื่อจูงใจ ความส้ัน – ยาวของ
เนื้อหา ข้ึนอยูกับลักษณะ จุดมุงหมายและโอกาส แตมีขอควรตระหนัก ดังนี้ คือ 
   1. มีที่มาอยางถูกตอง 
   2. ปราศจากอคติ 
   3. มีคําแนะนําที่เปนประโยชน 
   4. มีเหตุผล 
   5. ใชคําตรงไปตรงมา 
   6. มีขอเสนอแนะที่ดี 
   7. ไมสรุปวาถูกหรือผิด แตเปนการเสนอเพื่อพิจารณาเทานั้น 
 เนื้อที่ของขาวประชาสัมพันธนั้นมีจํากัดประมาณหนึ่งถึงสองคอลัมนเทานั้น เนื้อหา
ของขาวจึงประกอบไปดวยความนํา (Lead) ซึ่งจะตองกลาวถึงสวนสําคัญที่สุดหรือเปน
จุดเดนที่สุดของเรื่อง 
 ดังนั้น การเขียนขาวประชาสัมพันธจึงควรยึดหลักของการเขียนขาวหนังสือพิมพไว
เปนสําคัญ 
 
 เอกสารประชาสัมพันธ 
 เอกสาร เปนสื่อที่สําคัญมากที่สุดประการหนึ่งของการดําเนินงานประชาสัมพันธ ซึ่ง
บางครั้งอาจจะถือวาเปน “เอกสารขององคการ” หรือ “หัวใจสําคัญของสถาบัน” จึงเปน  
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 โครงสรางการเขียนขาวทุกประเภท 

ประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ ความนําขาว (Lead) เนื้อเรื่อง (Body) และสวนทาย 
(End) ซึ่งทั้งสามสวนหลักนี้จะมีสัดสวนตางกันเหมือนลักษณะของรูปไข โดยในสวนของ
ความนําและสวนทาย (สวนโคงมนบนและลางของไข) มีสัดสวนนอยกวาเนื้อเรื่อง 
(สวนกลางของไข) โดยในแตละสวนมีรายละเอียดดังนี้  

1. ความนํา (lead) คือประโยคหรือสองประโยคแรกของขาว ซึ่งส่ิงพิมพ มักใช
ความนําที่ประกอบดวย 5 W และ 1 H  จึงควรคัดเลือกองคประกอบของขาวที่สําคัญที่สุด 
2 หรือ 3 องคประกอบในหนึ่งขาว ที่จะเสนอในความนํา เชน ใครทําอะไรกระทบกับใคร 
อะไรเกิดข้ึน เกิดข้ึนทีไหน วันเวลาใด ทําไมจึงเกิดข้ึน และเกิดข้ึนไดอยางไร ส่ิงตางๆ
เหลานี้ จะเปนสวนสําคัญในการดึงความสนใจจากผูฟง  

ขอแนะนําในการเขียนความนํา  
- ความนําทุกประเภทตองมีความกระชับไมยุงเหยิง  
- สถานที่เกิดเหตุโดยทั่วไปหากไมมีความสําคัญจริงๆไมควรเขียนไวในความนํา 

และหากสําคัญก็สามารถเขียนไวในสวนของเนื้อเรื่องได  
- ตัวเลขที่เปนอายุของผูเกี่ยวของในขาวไมมีความสําคัญที่จะตองอยูในความนํา 

แตหากมีความสําคัญควรเลือกใชคําอื่นแทน เชน ชายสูงอายุ หญิงชรา หรือทารกฯลฯ  
- การเขียนความนําขาวที่ดี ควรเขียนถึงเหตุการณวา เกิดอะไรข้ึน ควรหลีกเล่ียง

การเขียนความนําที่กลาวถึงสถานที่ หรือส่ิงอื่นๆที่ไมมีความสําคัญและจําเปน เพียง
พอที่จะดึงความสนใจของผูฟง  
 

2. เนื้อเร่ือง (Body) คือสวนที่ถัดจากความนํา เปนสวนของการนําเขาสูขอมูลใหม 
และขยายสวนที่ไดกลาวไวในความนํา คือ หลังจากผูส่ือขาวไดรวบรวมขอเท็จจริงและ
ความคิดเห็นของ ผูมีสวนเกี่ยวของในขาวทั้งหมดแลว โดยเฉพาะขอเท็จจริงและเนื้อเรื่อง 
ที่จะนําเสนอข้ันตอนสําคัญที่เกี่ยวกับขอเท็จจริงทั้งหมด ที่เปนประเด็นสําคัญๆทั้งหมด 
และนํามาจัดลําดับเนื้อเรื่องขาว ซึ่งแบงออกได 3 ประเภท  

- การจัดลําดับเนื้อเรื่องตามลําดับเวลา ซึ่งเปนวิธีการท่ีดีที่สุดและงายที่สุด สําหรับ
ขาวที่มีลําดับเหตุการณ โดยอธิบายทีละขั้น จากสาเหตุไปสูผลกระทบ สวนมาจะเปนขาว
อาชญากรรม หรือขาวอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ และการจัดลําดับเนื้อเรื่องตามลําดับเวลา
นี้ จะอาศัยคําหรือกลุมคําที่บอกเวลา เชน วันนี้ เมื่อวานนี้ หลังจากนั้น ในขณะท่ี ลาสุด  
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สรุปพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 
 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.
2540” มีผลใชบังคับเมือ่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป และมีายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้และมีอํานาจออกกฎกระทรวง  
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ คือ พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ  นายกรัฐมนตร ี
 “ขอมูลขาวสาร” หมายความวา  ส่ิงที่ส่ือความหมายใหรูเรื่องราวขอเทจ็จริง ขอมูล  
หรือส่ิงใดๆ  ไมวาการส่ือความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผาน
วิธีการใดๆ  และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ 
ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือ
วิธีอื่นใดที่ทาํใหส่ิงที่บันทึกไวปรากฏได 
 “ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความ
ครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ    ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน 
 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค 
ราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  สวนราชการสงักัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในสวนที่ไม
เกี่ยวกับการพิจารณาพพิากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบวชิาชพี หนวยงานอสิระ
ของรัฐและหนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา  ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 
 “ขอมูลขาวสารสวนบคุคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัว
ของบุคคล เชน  การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวตัิสุขภาพ  ประวัตอิาชญากรรม  หรือ
ประวตัิการทํางาน  บรรดาที่มีชื่อของผูนั้นหรือมเีลขหมาย รหัส หรือส่ิงบอกลักษณะอื่นที่
ทําใหรูตัวผูนั้นได  เชน  ลายพิมพนิ้วมือ  แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย และ
ใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 “คนตางดาว” หมายความวา  บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยู 
ในประเทศไทย  และนิติบุคคลดังตอไปนี้ 
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 (1) บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกนิกึ่งหนึ่งเปนของคนตางดาว  ใบหุนชนิดออก
ใหแกผูถือ ใหถือวาใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ 
 (2) สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว 
 (3) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว 
 (4) นิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว 
 

การเปดเผยขอมูลขาวสาร 
 หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา 
 (1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
 (2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธกีารดําเนินงาน 
 (3) สถานที่ติดตอเพือ่ขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกบัหนวยงาน
ของรัฐ 
 (4) กฎ  มตคิณะรัฐมนตรี  ขอบังคบั  คําส่ัง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน 
นโยบาย หรือการตีความ  ทั้งนี ้เฉพาะท่ีจัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปน
การท่ัวไปตอเอกชนที่เกีย่วของ 
 (5) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได   
 (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยง
และคําส่ังที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  
 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 
 (4) คูมือหรือคําส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบตัิงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ
หนาที่ของเอกชน 
 (5) ส่ิงพิมพที่ไดมีการอางอิง 
 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกบั
เอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 
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 (7) มติคณะรัฐมนตร ี หรือมตคิณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูล
ขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย 
 (8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 

ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย 
 ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย
จะเปดเผยมิได 
 ขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้หนวยงานของรัฐ
หรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําส่ังมิใหเปดเผยก็ได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายของหนวยงานของรัฐ  ประโยชนสาธารณะ  และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของ
ประกอบกัน 
 (1) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ  ความ 
สัมพันธระหวางประเทศ   และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
  (2) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธภิาพ  หรือไมอาจสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคได  ไมวาจะเกี่ยวกบัการฟองคดี  การปองกัน  การปราบปราม  การ
ทดสอบ  การตรวจสอบ  หรือการรูแหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม 
 (3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเร่ืองหนึ่งเรื่อง
ใด  แตทั้งนี้ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ  รายงานขอเท็จจริง  หรือขอมูลขาวสารที่
นํามาใชในการทําความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกลาว 
 (4) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชวีิตหรอืความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด 
 (5) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบคุคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกลํ้า
สิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร 
 (6) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย  หรือขอมูลขาวสาร
ที่มีผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอื่น 
 (7) กรณีอื่นตามที่กําหนดใหพระราชกฤษฎีกา 
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 แนวขอสอบพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

 
1. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ ฉบับที่ใชอยูเปนฉบับ พ.ศ.ใด 
 ก. พ.ศ. 2540     ข. พ.ศ. 2542 
 ค. พ.ศ. 2546     ง. พ.ศ. 2549 
 
2. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีผลบังคับใชเมื่อใด 
 ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 30 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
3. ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ    ไมวาจะ
เปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน 
หมายความถึงขอใด 
 ก. ขอมูลขาวสาร    ข. ขอมูลขาวสารของราชการ 
 ค. ขอมูลราชการ    ง. ขอมูลหนวยงาน 
 
4. ขอใดหมายถึง หนวยงานของรัฐ 
 ก. ราชการสวนกลาง    ข. ราชการสวนภูมิภาค 
 ค. ราชการสวนทองถิ่น    ง. ถูกทุกขอ 
 
5. ขอใดหมายถึง ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
 ก. ลายพิมพนิ้วมือ    ข. ประวัติอาชญากรรม 
 ค. แผนบันทึกลักษณะเสียงของคน  ง. ถูกทุกขอ 
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6. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับ คนตางดาว 
 ก. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 
 ข. บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย และมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 
 ค. บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย และไมมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 
 ง. บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย 
 
7. ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 คือ 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. ผูวาราชการจังหวัด 
 ค. ปลัดกระทรวง    ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
8. ขอมูลขาวสารใดที่ตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
 ก. โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
 ข. สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
 ค. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงาน
ของรัฐ 
 ง. ถูกทุกขอ 
 
9. ขอมูลขาวสารของราชการที่จะเปดเผยมิได คือขอใด 
 ก. ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย 
 ข. ขอมูลขาวสารที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ 
 ค. ขอมูลขาวสารที่เปดเผยจะทําใหกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ 
 ง. ถูกทุกขอ 
 
10. คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ   ประกอบดวยผูใดเปนประธาน 
 ก. รัฐมนตรี     ข. ผูวาราชการจังหวดั 
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง   ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
11. ผูใดไมใชคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 ก. ปลัดกระทรวงกลาโหม   ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ปลัดกรุงเทพมหานคร   ง. ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 
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พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผดิเกี่ยวกบั
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2550 

เปนปที่ 62 ในรัชกาลปจจุบัน 
 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา
ฯ ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรมกีฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาต ิดังตอไปนี ้
 มาตรา 1 พระราชบญัญตัินี้เรียกวา “พระราชบญัญัตวิาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550” 
 มาตรา 2 พระราชบญัญตัินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกาํหนดสามสิบวันนับแตวนัประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา 3 ในพระราชบญัญัตินี ้
 “ระบบคอมพิวเตอร” หมายความวา อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรที่
เชื่อมการทาํงานเขาดวยกัน โดยไดมีการกําหนดคําส่ัง ชุดคําส่ัง หรือส่ิงอืน่ใด และ
แนวทางปฏบิัติงานใหอุปกรณหรือชดุอุปกรณทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ  

“ขอมูลคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูล ขอความ คําส่ัง ชุดคําส่ัง หรือส่ิงอื่น
ใดบรรดาที่อยูในระบบคอมพวิเตอรในสภาพที่ระบบคอมพวิเตอรอาจประมวลผลได และ
ใหหมายความรวมถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ดวย  

“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอส่ือสาร
ของระบบคอมพวิเตอร ซึ่งแสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา วนัที่ 
ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของกับการติดตอส่ือสารของระบบ
คอมพิวเตอรนั้น  

“ผูใหบริการ” หมายความวา  
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(1) ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอรเน็ต หรือใหสามารถติดตอถึงกัน
โดยประการอื่น โดยผานทางระบบคอมพวิเตอร ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการใหบริการในนาม
ของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น  

(2) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพวิเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น  
“ผูใชบริการ” หมายความวา ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการ

หรือไมก็ตาม  
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้  
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรผูีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
มาตรา 4 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศแลการส่ือสาร

รักษาการตามพรราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏบิัติการตาม
พระราชบัญญัตินี ้

หมวด 1 ความผิดเก่ียวกับคอมพวิเตอร 
มาตรา 5 ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอรที่มมีาตรการปองกันการ

เขาถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ  

มาตรา 6 ผูใดลวงรูมาตรการปองกนัการเขาถึงระบบคอมพวิเตอรที่ผูอืน่จัดทําข้ึน
เปนการเฉพาะ ถานํามาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยมิชอบในประการที่นาจะเกิดความ
เสียหายแกผูอื่น ตองระวางโทษจําคกุไมเกินหนึ่งป หรอืปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรอืทั้ง
จําทั้งปรับ  

มาตรา 7 ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งขอมูลคอมพวิเตอรที่มมีาตรการปองกันการ
เขาถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป 
หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา 8 ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิสเพื่อ
ดักรับไวซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นที่อยูระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอร และ
ขอมูลคอมพวิเตอรนัน้ มไิดมีไวเพื่อประโยชนสาธารณะหรือเพื่อใหบุคคลทั่วไปใช
ประโยชนไดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน สามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทัง้จําทั้ง
ปรับ  
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แนวขอสอบ พรบ.วาดวยการกระทําความผิดเกีย่วกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550 

 
1. พรบ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฉบับที่ใชอยูเปนฉบบั

พุทธศักราชใด 
 ก. พุทธศักราช 2549    ข. พุทธศักราช 2550 
 ค. พุทธศักราช 2551    ง. พุทธศักราช 2552 
 ตอบ ข. พุทธศักราช 2550 

พระราชบัญญัติ วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร  
พ.ศ. 2550 

 
2. พรบ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฉบับทีใ่ชอยูประกาศใช

เมื่อใด 
 ก. 10 มิถุนายน พ.ศ. 2549   ข. 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
 ค. 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551   ง. 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
 ตอบ ก. 10 มิถุนายน พ.ศ. 2549 
  ใหไว ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2550 
 
3. พรบ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร มีผลบางคับใชเมื่อใด 
 ก. นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 15 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 30 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ตอบ ง. 30 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบงัคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (พรบ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มาตรา 2) 
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4. ผูแตงตั้งพนกังานเจาหนาที่ตาม พรบ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร คือใคร 

 ก. ปลัดกระทรวง    ข. รัฐมนตร ี
 ค. ผูวาราชการจังหวัด   ง. นายกรัฐมนตร ี
 ตอบ ข. รัฐมนตรี 

 “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ (พรบ. วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2550 มาตรา 3) 

 
5. ผูรักษาการใน พรบ.วาดวยการกระทาํความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร คือใคร 
 ก. รัฐมนตรวีาการกระทรวงยุติธรรม 
 ข. รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
 ค. รัฐมนตรวีาการกระทรวงกลาโหม 
 ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ตอบ ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศแลการส่ือสารรักษาการตาม
พรราชบัญญัตินี้  และใหมี อํ านาจออกกฎกระทรวงเพื่ อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ (พรบ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 
2550 มาตรา 4) 

 
6. ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพวิเตอรทีม่ีมาตรการปองกันการเขาถึงตอง 

ระวางโทษอยางไร 
 ก. จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท 
 ข. จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท 
 ค. จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท 
 ง. จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท 
 ตอบ ก. จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท 

ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึง
โดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
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เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (พรบ. วาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มาตรา 5) 

 
7. ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอื่นจัดทําข้ึนเปนการ 

เฉพาะและนําไปเปดเผยโดยมิชอบทาํใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น   ตองระวาง
โทษอยางไร 

 ก. จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกนิ 20,000 บาท 
 ข. จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกนิ 10,000 บาท 
 ค. จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท 
 ง. จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท 
 ตอบ ก. จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท 

ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอื่นจัดทําข้ึนเปน
การเฉพาะ ถานํามาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยมิชอบในประการที่นาจะเกิด
ความเสียหายแกผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  (พรบ. วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2550 มาตรา 6) 

 
8. ในการติดตอ เติม หรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส เปนเหตุใหผูอื่นเสีย 

ชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือไดรับความเสยีหายตองระวางโทษอยางไร 
 ก. จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน 30,000 บาท 
 ข. จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน 60,000 บาท 
 ค. จําคุกไมเกินสองเดือน หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท 
 ง. จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกิน 500,000 บาท 
 ตอบ ข. จําคุกไมเกินหนึ่งเดอืน หรือปรับไมเกิน 60,000 บาท 

ผูใดนําเขาสูระบบคอมพิวเตอร ที่ประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงไดซึ่งขอมูล 
คอมพิวเตอรที่ปรากฏเปนภาพของผูอื่น และภาพนั้นเปนภาพที่เกิดจากการสราง
ข้ึน ตัดตอ เติม หรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้
โดยประการที่นาจะทําใหผูอื่นนั้น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือไดรับ
ความอับอาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท  


