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แนวคิดที่จะใหมีกฎหมายรั บรองสิทธิของประชาชนในการรับรูขอมูลข!าวสารของราชการ
เกิดขึ้น ในสมัยของรัฐบาล นายอานันท& ป'นยารชุน นายกรัฐมนตรี ซึ่งใหความสําคัญกับหลักการในการ
บริหารงาน ที่โปร!งใส ไดใหความเห็นชอบในการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อยกร!างกฎหมายว!าดวยขอมูลข!าวสาร
ของราชการขึ้น และไดมีการสัมมนาปรับปรุงร!างกฎหมาย หลายครั้งในรัฐบาลต!อมา จึงทําใหแนวคิดและ
ประโยชน&ของกฎหมายขอมูล ข! าวสารแพร!ห ลายออกไปสู! ป ระชาชนอย! า งกวางขวางจนกระทั่ งในสมัย ของ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป3นนายกรัฐมนตรี พ.ร.บ. ขอมูลข!าวสารของทางราชการ ไดประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2540 และไดมีผลบังคับใชเมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2540
พระราชบัญญัติขอมูลข!าวสารของทางราชการ ถือเป3นกฎหมายฉบับแรกที่ไดใหการรับรอง
สิทธิไดรู (right to know) หรือสิทธิที่จะรับรูขอมูลข!าวสารต!าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการของรัฐแก!ประชาชน
และเป3นหลักประกันใหกับประชาชนทุกคนที่จะมีโอกาสในการรับรูขอมูลข!าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานต!าง ๆ
ของรัฐไดอย!างกวางขวางมากขึ้น พรอม ๆ กับจะไดรับการคุมครองขอมูลข!าวสารส!วนบุคคลที่อยู!ในความ
ครอบครองหรือควบคุมของรัฐดวย หลักประกันดังกล!าวมีส!วนสําคัญ ในการแกไขป'ญหาและอุปสรรคต!อการ
พัฒนาสังคมไทยทั้งในป'จจุบันและในอนาคต
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ คื ออะไรคะ

ความหมายของข้อมูลข่าวสารของราชการ
“ข้ อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิงทีสือความหมายให้ ร้ ูเรืองราวข้ อเท็จจริง ข้ อมูล หรือ
สิ งใดๆ ไม่ ว่ า การสื อความหมายนั นจะทํา ได้ โ ดยสภาพของสิ งนั นเองหรื อ โดยผ่ า นวิ ธี ก ารใดๆ
และไม่ว่าจะได้ จัดทําไว้ ในรูปของเอกสาร แฟ้ ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิ ล์ม
การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครืองคอมพิวเตอร์ หรือวิธอี นใดที
ื
ทําให้ สงที
ิ บันทึกไว้ ปรากฏได้

“ข้ อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า สิงทีสือความหมายให้ ร้ ูเรืองราวข้ อเท็จจริง
ข้ อมูลหรือสิงใด ๆ ไม่ว่าจากสือความหมายนันจะทําได้ โดยสภาพของสิงนันเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ
และไม่ว่าจะได้ จัดทําไว้ ในรูปของเอกสาร แฟ้ ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที ภาพวาด ภาพถ่ายฟิ ล์ม
การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื องคอมพิ วเตอร์ หรื อวิธีอืนใดทีทําให้ สิงทีบันทึกไว้ ปรากฏ
ได้ "ข้ อมูลข่าวสารของราชการ"หมายความว่ า ข้ อมูลข่าวสารทีอยู่ในความครอบครองหรื อควบคุมดูแล
ของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลข่าวสารเกียวกับการดําเนินงานของรัฐหรือข้ อมูลข่าวสารเกียวกับ
เอกชน

“ข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้ อมูลข่าวสารเกียวกับสิงเฉพาะตัวของบุคคล
เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาทีมี
ชือของผู้นันหรื อมีเลขหมาย รหัส หรือสิงบอกลักษณะอืนทีทําให้ ร้ ูตัวผู้นันได้ เช่ น ลายพิ มพ์ นิวมือ
แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้ หมายความรวมถึงข้ อมูลข่าวสารเกียวกับสิงเฉพาะตัว
ของผู้ทถึี งแก่กรรมแล้ วด้ วย

หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลข!าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต!างๆของ
รัฐเป3นสิ่งจําเป3นเพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความ
จริงอันเป3นการส!งเสริมใหมีความเป3นรัฐบาล โดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรู
ขอมูลข!าวสารของราชการ โดยมีขอยกเวนอันไม!ตองเปMดเผยที่แจงชัดและจํากัดเฉพาะขอมูลข!าวสารที่หาก
เปMดเผยแลวจะเกิดความเสียหายต!อประเทศชาติ หรือต!อประโยชน&ที่สําคัญของเอกชน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยใหมั่นคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาที่ของตนอย!างเต็มที่เพื่อที่จะปกป'กรักษา
ประโยชน& ของตนประการหนึ่งกั บ สมควรคุ มครองสิ ทธิ ส! ว นบุ คคลในส! วนที่ เ กี่ย วของกั บ ขอมู ล ข!า วสารของ
ราชการไปพรอมอีกประการหนึ่ง

เจตนารมณ์ของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
1. เพื่อใหประชาชนมีโอกาสรับรูขอมูลข!าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต!างๆ ของรัฐอย!าง
กวางขวางใหสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงตามความเป3นจริง เพื่ อ
ส!งเสริมใหรัฐบาลเป3นไปโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อกําหนดขอยกเวนที่ชัดเจนสําหรับขอมูลข!าวสารที่อาจมีคําสั่งมิใหเปMด
3. เพื่อคุมครองขอมูลข!าวสารส!วนบุคคลในส!วนที่เกี่ยวของกับขอมูลข!าวสารของราชการ

สิทธิการรับรูห้ รือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห!งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 56 บัญญัติว!า บุคคลย!อม
มี
สิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือข!าวสารสาธารณะ ในครอบครองของหน!วยราชการ หน!วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส!วนทองถิ่น เวนแต!การเปMดเผยขอมูลหรือข!าวสารนั้นจะกระทบต!อความมั่นคงของรัฐ
ความปลอดภัยของประชาชน หรือ ส!วนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น หรือเป3นขอมูลส!วน
บุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

แล้วหนูจะได้รับสิทธิ ประโยชน์
อะไรบ้างคะ

หน้าทีและวิธีดาํ เนินการของหน่วยงานของรัฐในการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
1. ขอมูลข!าวสารที่ลงพิมพ&ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๗)
• โครงสรางและการจัดองค&กรในการดําเนินงานของหน!วยงานของรัฐนั้น
• สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
• สถานที่ติดต!อเพื่อขอรับขอมูลข!าวสาร หรือคําแนะนําในการติดต!อกับหน!วยงานของรัฐ
• กฎ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ขอบั ง คั บ คํ า สั่ ง หนั ง สื อ เวี ย น ระเบี ย บแบบแผนนโยบายหรื อ การ
ตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยสภาพอย!างกฎ เพื่อใหมีผลเป3นการทั่วไปต!อเอกชนที่เกี่ยวของ
• ขอมูลข!าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด ขอมูลข!าวสารใดที่ไดมีการจัดพิมพ&เพื่อใหแพร!หลาย
ตามจํานวนพอสมควรแลวถามีการลงพิมพ&ในราชกิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพ&นั้นก็ใหถือว!า
เป3นการปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล!าวแลว
2. ขอมู ล ข! า วสารที่ ต องลงพิ มพ& ต ามมาตรา ๗ (๔) แต! ยั งไม! ไ ดลงพิ ม พ& ใ นราชกิ จ จานุ เ บกษา (มาตรา
7) ไดแก! ขอมูลข!าวสารที่ตองลงพิมพ&ตามมาตรา 7( 7) ถายังไม!ไดลงพิมพ&ในราชกิจจานุเบกษาจะนํามาใช
บังคับในทางที่ไม!เป3นคุณแก!ผูใดไม!ได เวนแต!ผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลข!าวสารนั้นตามความจริงมาก!อนแลวเป3นเวลา
พอสมควร
3. ขอมูลข!าวสารที่หน!วยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูตามหลักเกณฑ&และวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด (มาตรา 9) ไดแก!
• ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต!อเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่เกี่ยวของ
ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล!าว
• นโยบาย หรือการตีความที่ไม!เขาข!ายตองลงพิมพ&ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7
• แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ!ายประจําปVของปVที่กําลังดําเนินการ
• คู!มือ หรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน
• สิ่งพิมพ&ที่ไดมีการอางอิงถึงอํานาจหนาที่ที่สําคัญ และวิธีการดําเนินงาน
• สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป3นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร!วมทุนกับเอกชนในการ
จัดทําบริการสาธารณะ
• มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต!งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให
ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการรายงานขอเท็จจริงหรือขอมูลข!าวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไว
ดวย
• ขอมูลข!าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด ขอมูลข!าวสารอื่นใดของราชการนอกเหนือจาก
ขอมูล ข!าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 8 และมาตรา 9 (มาตรา 11) 31.5 ขอมูล ข!าวสารที่
คัดเลือกไวใหประชาชนศึกษาคนควา (เอกสารประวัติศาสตร&) ไดแก! ขอมูลข!าวสารของราชการที่
หน!วยราชการของรัฐไม!ประสงค&จะเก็บรักษาไว หรือขอมูลข!าวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อ
มีอายุครบ 75 ปV และขอมูลข!าวสารตามมาตรา 15 เมื่อมีอายุครบ 20 ปV นับแต!วันที่เสร็จสิ้นการ
จั ด ใหมี ข อมู ล ข! า วสารนั้ น ใหหน! ว ยงานของรั ฐ ส! ง มอบใหแก! ห อจดหมายเหตุ แ ห! ง ชาติ ก รม
ศิลปากร หรือหน! วยงานอื่ นของรั ฐตามที่ กําหนดในพระราชกฤษฎี กาเพื่อใหประชาชนคนควา
(มาตรา 26)
4. ขอมูลข!าวสารอื่นใดของราชการนอกเหนือจากขอมูลข!าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 8 และมาตรา
9 (มาตรา 11)
5. ขอมูลข!าวสารที่คัดเลือกไวใหประชาชนศึกษาคนควา (เอกสารประวัติศาสตร&) ไดแก! ขอมูลข!าวสาร
ของราชการที่หน!วยราชการของรัฐไม!ประสงค&จะเก็บรักษาไว หรือขอมูลข!าวสารของราชการตามมาตรา 14
เมื่อมีอายุครบ 75 ปV และขอมูลข!าวสารตามมาตรา 15 เมื่อมีอายุครบ 20 ปV นับแต!วันที่เสร็จสิ้นการจัดใหมี

ขอมูลข!าวสารนั้น ใหหน!วยงานของรัฐส!งมอบใหแก! หอจดหมายเหตุแห!งชาติ กรมศิลปากร หรือหน!วยงาน
อื่นของรัฐตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อใหประชาชนคนควา (มาตรา 26)

ข้อมูลข่าวสารของราชการทีเปิ ดเผยเป็ นการเฉพาะ
ขอมูลข!าวสารของราชการที่เปMดเผยเป3นการเฉพาะ ขอมูลข!าวสาร ส!วนบุคคล หมายความ
ว! า ขอมู ล ข! า วสารเกี่ ย วกั บ สิ่ งเฉพาะตั ว บุ คคล เช! น การศึ ก ษา ฐานะการเงิ น ประวั ติ สุ ขภาพ ประวั ติ
อาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มีชื่อของผูนั้น หรือหมายรหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําให
หมายความรวมถึ งขอมูล ข! า วสารเกี่ ย วกั บ สิ่ งเฉพาะตั ว ของผู ที่ ถึงแก!กรรมแลวดวย (มาตรา 4 วรรค 5)
บุ คคล หมายความว! า บุ คคลธรรมดาที่ มีสั ญ ชาติ ไทยและบุ คคลธรรมดาที่ ไม! มีสั ญ ชาติ ไทยแต! มีถิ่น ที่ อยู! ใ น
ประเทศไทย (มาตรา 21)

ข้อมูลข่าวสารทีไม่ตอ้ งเปิ ดเผย
1. ขอมูลข!าวสารของราชการที่เปMดเผยไม!ได ขอมูลข!าวสารของราชการที่อาจก!อใหเกิดความ
เสียหายต!อสถาบันพระมหากษัตริย&จะเปMดเผยมิได (มาตรา 14)
2. ขอมูลข!าวสารของราชการที่เจาหนาที่หรือหน!วยงานของรัฐ อาจมีคําสั่งมิใหเปMดเผย
(มาตรา 15) โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหน!วยงานของรัฐประโยชน&สาธารณะ และ
ประโยชน&ของประชาชนที่เกี่ยวของประกอบกัน
• การเปMดเผยจะก!อใหเกิดความเสียหายและความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ&
ร ะ ห ว! า ง ป ร ะ เ ท ศ ห รื อ ค ว า ม มั่ น ค ง ใ น ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
หรือการคลังของประเทศ
• การเปMดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม!อาจสําเร็จตาม
วัตถุประสงค&ไดไม!ว!าจะเกี่ยวกับการฟZองคดี การปZองกัน การปราบปราม การทดสอบ
การตรวจสอบหรือการรู แหล!งที่มาของขอมูลข!าวสาร
• ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน!วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด
แต! ทั้ งนี้ ไ ม! ร วมถึ งรายงานทางวิ ช าการ รายงานขอเท็ จ จริ ง หรื อ ขอมู ล ข! า วสารที่
นํามาใชในการทําความเห็น หรือคําแนะนําภายในดังกล!าว
• การเปMดเผยจะก!อใหเกิดอันตรายต!อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
• รายงานการแพทย&หรือขอมูลข!าวสารส!วนบุคคล ซึ่งการเปMดเผยจะเป3นการ รุกล้ํา
สิทธิส!วนบุคคลโดยไม!สมควร
• ขอมูลข!าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปMดเผย หรือขอมูลข!าวสารที่มี
ผูใหมาโดยไม!ประสงค&ใหทางราชการนําไปเปMดเผยต!อผูอื่น
• กรณี อื่น ตามที่ กํา หนดในพระราชกฤษฎี ก า คํ า สั่ ง มิ ใหเปM ด เผยขอมู ล ข! า วสารของ
ราชการจะกําหนดเงื่อนไขอย!างใดก็ไดแต!ตองระบุไวดวยว!าที่เปMดเผยมิไดเพราะเป3น
ขอมูลข!าวสาร ประเภทใด และใหถือว!าการมีคําสั่งเปMดเผยขอมูลข!าวสารทางราชการ
เป3นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชาแต!ผูขอ
อาจอุทธรณ&ต!อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยขอมูลข!าวสารไดตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัตินี้

ข้อมูลข่าวสารที จัดเตรียมไว้เพือให้พร้อมสําหรับประชาชนเข้าตรวจดู
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลการพิจารณาที่มีผลต!อเอกชนโดยตรง
นโยบายและการตีความ
แผนงาน โครงการและงบประมาณ
คู!มือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน
สิ่งพิมพ&ที่มีการอางอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
สัญญาสําคัญของรัฐ
- สัญญาสัมปทาน
- สัญญาผูกขาดตัดตอน
- สัญญาร!วมทุนกับเอกชน
- สัญญาร!วมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ
7. มติ ค.ร.ม. คณะกรรมการที่แต!งตั้งโดยกฎหมาย และกรรมการที่แต!งตั้ง โดยมติ ค.ร.ม.
8. ขอมูลข!าวสารตามที่มีประกาศเพิ่มขึ้น เช!น ประกาศจัดซื้อจัดจาง และผลการพิจารณา
จัดซื้อจัดจาง เป3นตน

หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการจัดให้มศี ูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ
พระราชบั ญญั ติขอมูล ข!า วสารของราชการ พ.ศ.2540 และประกาศคณะกรรมการขอมู ล
ข!าวสารของราชการ เรื่ อง หลั กเกณฑ&และวิธีการเกี่ ยวกับ การจัดใหมีศูนย& ขอมู ลข! าวสารของราชการไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําศูนย&ขอมูลข!าวสารของราชการ สรุปไดดังนี้
1. สถานที่ตั้งของศูนย&ขอมูลข!าวสาร
1.1 จัดตั้งภายในสํานักงาน โดยจัดเป3นศูนย&ขอมูลข!าวสารในหองใดหองหนึ่งเป3นสัดส!วน
แต!ถามีพื้นที่นอยจัดเป3นหองไม!ได ใหจัดเป3นมุมหนึ่งของหองในสํานักงานนั้น ซึ่งถาไม!สามารถเก็บขอมูลข!าวสาร
ไวไดทั้งหมดในที่เดียวก็สามารถแยกเก็บไวต!างหากได แต!ตองคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนผูขอตรวจ
ขอมูลข!าวสารประกอบดวย
1.2 จัดตั้งภายนอกสํานักงานโดยจัดในหองสมุดของหน!วยงานอื่นที่อยู!ในบริเวณใกลเคียง
ได ทั้งนี้ ควรจัดทําปZายชื่อศูนย&ขอมูลข!าวสารของ(ชื่อหน!วยงาน)ติดไวดวย
2.การมอบหมายหน!วยงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
หน! ว ยงานของรั ฐ แต! ล ะแห! ง ควรมอบหมายหน! ว ยงานย! อ ยเพี ย งหน! ว ยงานเดี ย วขึ้ น มา
รับผิดชอบการดําเนินงานของศูนย&ขอมูลข!าวสาร ไม!ควรแบ!งกระจายออกไปตามหน!วยงานต!าง ๆ และควรมี
เจาหนาที่ของหน!วยงานนั้นรับผิดชอบโดยตรง

สิทธิของประชาชน
สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย
1. สิทธิไดรู (Right to Know)
1.1 สิทธิไดรูตามมาตรา 7 (เรื่องที่ตองใหรู)
ประชาชน :
หน!วยงานของรัฐ :

มีสิทธิตรวจดู
หนาที่
1. นําพิมพ&ลงในราชกิจจานุเบกษา
2. จัดพิมพ&และเผยแพร!

1.2 สิทธิไดรูตามมาตรา 9 (เรื่องที่สนใจ)
ประชาชน :
หน!วยงานของรัฐ :

มีสิทธิตรวจดู
หนาที่
1. จัดสถานที่ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2. นําขอมูลข!าวสารมาตั้งแสดงในสถานที่ตาม 1
3. จัดทําดัชนีสําหรับคนหา
4. กําหนดหลักเกณฑ&และวิธีการเขาตรวจดู

1.3 สิทธิไดรูตามมาตรา 11 (เรื่องที่อยากรู)
ประชาชน :
หน!วยงานของรัฐ :

ใชสิทธิไดดวยการยื่นคําขอ
หนาที่
1. บริการและอํานวยความสะดวก
2. พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร
3. จําแนกประเภทขอมูลข!าวสารฯ
4. จัดหาขอมูลใหตามคําขอ
5. คัดสําเนาและรับรองสําเนา

1.4 สิทธิไดรับสําเนาและขอใหรับรองสําเนาถูกตอง
ประชาชน :

ใชสิทธิไดดวยการยื่นคําขอ

หน!วยงานของรัฐ :

หนาที่
1. คัดสําเนาและรับรองสําเนา
2. กําหนดอัตราค!าธรรมเนียม

2. สิทธิคัดคานดานการเปMดเผย มาตรา 17 แห!ง พ.ร.บ. ขอมูลข!าวสารฯ
ประชาชน :
ผูมีส!วนไดเสีย :
หน!วยงานของรัฐ :

ยื่นคําขอดูขอมูล
1. คัดคาน
2. ใชสิทธิคัดคานพรอมแสดงเหตุผล
3. ใชสิทธิอุธรณ&คําสั่งไม!รับฟ'งคําคัดคาน
หนาที่
1. แจงผูมีส!วนไดเสียคัดคาน
2. พิจารณาคําคัดคาน

3. สิทธิรองเรียน มาตรา 13 แห!ง พ.ร.บ. ขอมูลข!าวสารฯ
ประชาชน :
หน!วยงานของรัฐ :
สขร. :

ใชสิทธิรองเรียน
มีพฤติกรรมฝ`าฝaนไม!ปฏิบัติตามกฎหมาย
มีหนาที่พิจารณาคํารองเรียน(ภายใน 30 วัน)

4. สิทธิอุทธรณ& มาตรา 18 แห!ง พ.ร.บ. ขอมูลข!าวสารฯ
ประชาชน :
หน!วยงานของรัฐ :

ใชสิทธิอุทธรณ&(ภายใน 15 วัน)
มีหนาที่
1. มีคําสั่งปฏิเสธไม!เปMดเผย
2. ไม!รับฟ'งคําคัดคาน
3. ไม!แกไขขอมูลข!าวสารส!วนบุคคล

5. สิ ทธิ ไ ด รู ขอมู ล ข! า ว ส ารส! ว นบุ ค ค ล ของต น มา ตรา 25 แ ห! ง พ . ร. บ .
ขอมูลข!าวสารฯ
ประชาชน :

หน!วยงานของรัฐ :

1. เจาของขอมูลใชสิทธิขอดู/ขอใหแกไข
2. บุคคลอื่นๆจะขอดูไดตองไดรับหนังสือยินยอม
จากเจาของขอมูล
มีหนาที่
1. เปMดเผยแก!เจาของขอมูล
2. แกไข/หมายเหตุ ตามคํารองของเจาของ
ขอมูล
3. จัดระบบคุมครองขอมูลส!วนบุคคล

หมายเหตุ : สขร. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการขอมูลข!าวสารของทางราชการ

ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตนเองได้อย่างไร
พระราชบัญญัติขอมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดใหสิทธิแก!ประชาชนเจาของขอมูล
ข!าวสารส!วนบุคคลมีสิทธิขอตรวจดูขอมูลข!าวสารของตนหรือเกี่ยวกับตนเองได และกําหนดว!า ถาพบว!าขอมูล
ข!าวสารส!วนบุคคลซึ่งหน!วยงานของรัฐจัดเก็บไวไม!ถูกตอง ประชาชนผูเป3นเจาของขอมูลย!อมมีสิทธิทําคําขอเป3น
หนังสือ ใหหน!วยงานของรัฐแกไขขอมูลข!าวสารดังกล!าวนั้นได ทั้งนี้ เพื่อมิใหมีการนําขอมูลข!าวสารที่ผิดพลาด
ไปใชใหเกิดผลรายแก!บุคคล และจะขอสําเนาขอมูลข!าวสารนั้นก็ได
ในกรณี ที่ห น! ว ยงานของรั ฐ ไม! ย อมปฏิ บั ติ ต ามคํา ขอใหแกไข ประชาชนเจาของขอมู ล อาจ
อุทธรณ&ต!อคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปMดเผยขอมูลข!าวสารไดภายใน 30 วัน นับแต!วันที่ไดรับแจง ซึ่งถา
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยขอมูลข!าวสารไดภายใน 30 วัน นับแต!วันที่ไดรับแจง ซึ่งถาคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปMดเผยขอมูลข!าวสารไดวินิจฉัยเช!นใด หน!วยงานของรัฐก็ตองปฏิบัติตามนั้น
อย!างไรก็ตาม ไม!ว!าจะมีการอุทธรณ&หรือไม! หรือผลการพิจารณาอุทธรณ&จะเป3นเช!นใดก็ตาม
เจาของขอมูลมีสิทธิขอใหหน!วยงานของรัฐหมายเหตุคําขอตนแบบไวกับขอมูลข!าวสารส!วนบุคคลนั้นก็ได ทั้งนี้
เมื่อแต!ละฝ`ายยืนยันว!าตนเป3นฝ`ายถูก การใหหมายเหตุไวจึงเป3นวิธีการสุดทายที่จะเตือนใหผูจะนําขอมูลข!าวสาร
ส!วนบุคคลนั้นมาใชไดตระหนัก และใชดุลยพินิจโดยระวังว!า ที่ถูกตองเป3นเช!นใดแน!

หากประชาชนไม่รูว้ ่าหน่วยงานของรัฐแห่งใด เป็ นผูจ้ ัดเก็บหรือครอบครองข้อมูล
ข่าวสารทีต้องการขอดู ประชาชนจะทําอย่างไร
ในกรณีที่ประชาชนตองการทราบขอมูลข!าวสารของราชการเรื่องหนึ่ง เรื่องใดใหศึกษาและ
พิจารณาก!อนว!า ขอมูลข!าวสารที่ตองการทราบนั้นเกี่ยวของและอยู!ในความดูแลของหน!วยงานของรัฐแห!งใดแต!
ในกรณีที่ไม!ทราบจริงๆ ว!า หน!วยงานของรัฐแห!งใดเป3นผูครอบครองขอมูลข!าวสารนั้น ใหไปยืนคําขอดูขอมูล
ข! า วสารที่ ต องการ ณ หน! ว ยงานของรั ฐ ที่ อยู! ใกลและสะดวกที่ สุ ด โดยกฎหมายกํ า หนดใหเป3 น หนาที่ ของ
หน!วยงานที่รับคําขอจะตองใหคําแนะนําที่ถูกตองเพื่อไปยื่นคําขอต!อหน!วยงานของรัฐที่ควบคุมขอมูลข!าวสาร
นั้นโดยไม!ชักชา

หากหน่วยงานของรัฐไม่พจิ ารณาคําขอข้อมูลข่าวสาร ประชาชนจะทําอย่างไร
ในกรณีที่ประชาชนไดไปใชสิทธิขอดูขอมูลข!าวสารที่ตองการจากหน!วยงานของรัฐแห!งใดแลว
หน!วยงานของรัฐแห!งนั้น ยังทําเพิกเฉยไม!พิจารณาคําขอในเวลาอันสมควร ประชาชนควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ไปติดต!อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ โดยทําหนังสือหรือโดยวาจา ขอทราบผลการพิจารณา
โดยยกสิทธิรับรูขอมูลข!าวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขึ้นอาง และใหเวลา
พอสมควรในการพิจารณาแก!เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
2. ติดตามทวงถามผลการพิจารณา เมื่อครบกําหนดเวลาอันสมควรตามขอ 1 หากพบว!าเป3น
ป' ญ หาระดั บ เจาหนาที่ ใ หขอพบผู บั งคั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ ชั้ น ของหน! ว ยงานของรั ฐ แห! ง นั้ น เพื่ อเร! ง รั ด การ
พิจารณา และแกไขป'ญหาในระดับหน!วยงาน
3. หากดําเนินกิจการตาม 1 และ 2 ยังไม!บังเกิดผลใหใชสิทธิรองเรียนต!อคณะกรรมการ
ขอมู ล ข! า วสารของราชการ โดยทํ า หนั ง สื อ ถึ ง ประธานกรรมการขอมู ล ข! า วสาร สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล

สิทธิในการขอตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารของราชการ ประชาชนผูข้ อจําเป็ นต้องมี
ส่วนได้เสียในข้อมูลข่าวสารนัน: ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
บุคคลไม! ว!า จะมี ส! ว นไดเสี ย เกี่ ย วของหรื อไม! ย!อมมีสิ ทธิ เขาตรวจดู ขอมู ล ข! าวสารของทาง
ราชการนี้อย!างไรก็ตาม สิทธิไดรูนี้เป3นสิทธิขั้นพื้นฐานของการจัดการปกครองในรัฐ สิทธินี้จึงเป3นของคนไทย
โดยเฉพาะสําหรับคนต!างดาวหากจะมีก็จะอยู!ในเรื่องการปกปZองสิทธิของตนเท!านั้น มาตรา 9 วรรค 4 ซึ่งวาง
หลักว!าคนต!างดาวหากจะมีสิทธิเขาตรวจดูขอมูลข!าวสารตามมาตรา 9 ไดหรือไม! เพียงใด ใหเป3นไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง แต!คนต!างดาวนี้ไม!รวมถึงผูไม!มีสัญชาติไทยแต!ไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยู!ในประเทศ
(มาตรา 4 นิยามคําว!า “คนต!างดาว”) เพราะกรณีนั้นมีถิ่นที่อยู!ถาวรในประเทศไทยแลวสมควรมีสิทธิอย!างคน
ไทยในเรื่องขอมูลข!าวสารของราชการได

ประชาชนจะใช้สิทธิรอ้ งเรียนหน่วยงานของรัฐได้ในกรณีใดบ้าง
ประชาชนสามารถใชสิทธิรองเรียนไดต!อเมื่อเห็นว!าหน!วยงานของรัฐมีการฝ`าฝaนไม!ปฏิบัติตาม
กฎหมายในกรณีต!างๆ ดังต!อไปนี้
1. กรณีไม!นําขอมูลข!าวสารตามมาตรา 7 ลงพิมพ&ในราชกิจจานุเบกษา
2. กรณีไม!จัดขอมูลข!าวสารตามมาตรา 9 ใหประชาชนตรวจดูได
3. กรณีไม!จัดหาขอมูลข!าวสารใหแก!ผูใชสิทธิขอดูตามมาตรา 11
4. กรณี ไ ม! ใ หคํ า แนะนํ า ที่ ถู ก ตองหรื อ ไม! ส! ง คํ า ขอใหหน! ว ยงานผู จั ด ทํ า ขอมู ล ข! า วสาร
พิจารณาตามมาตรา 12
5. กรณีไม!แจงใหผูมีประโยชน&ไดเสียเสนอคําคานการเปMดเผยขอมูลข!าวสารของราชการ
ตามมาตรา 17
6. กรณีไม!ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลข!าวสารส!วนบุคคลตามมาตรา
23
7. กรณีเ ปMด เผยขอมู ลข! า วสารส!ว นบุ คคล โดยปราศจากความยิ น ยอมเป3น หนั งสื อของ
เจาของขอมูลตามมาตรา 24
8. กรณีกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของขอมูลข!าวสารส!วนบุคคลโดยฝ`าฝaนไม!ปฏิบัติตาม
มาตรา 25 (ยกเวนเป3นกรณีตามมาตรา 25 วรรคสี่)
9. กรณีไม!ส!งมอบขอมูลข!าวสารประวัติศาสตร&ใหกับหอจดหมายเหตุเพื่อคัดเลือกไวให
ประชาชนไดศึกษาคนควาตามมาตรา 26
10. กรณีหน!วยงานของรัฐปฏิบัติหนาที่ล!าชา หรือไม!ใหบริการขอมูลข!าวสารตามมาตรา 13
11. กรณี ไม! ไดรั บความสะดวกในการใชสิทธิรู ขอมูลข! าวสารโดยไม!มีเ หตุ อัน สมควรตาม
มาตรา 13
12. กรณี ห น! ว ยงานของรั ฐ ปฏิ เ สธว! า ไม! มี ข อมู ล ข! า วสารตามที่ ร องขอและผู รองขอ
ไม!เชื่อว!าเป3นความจริง (มาตรา 33)

ประชาชนจะร้องเรียนได้อย่างไร และร้องเรียนกับใคร
ประชาชนมี สิ ท ธิ ยื่ น คํ า รองเรี ย นต! อ คณะกรรมการขอมู ล ข! า วสารของ อบต.นรสิ ง ห& ซึ่ ง
ประชาชนอาจมารองเรียนดวยตนเอง หรือจัดทําเป3นหนังสือรองเรียน จัดส!งให ศูนย&ขอมูลข!าวสาร อบต.นร
สิ ง ห& ฝ` า ยบริ ห ารทั่ ว ไป กองกลาง สํ า นั ก งานส! ง เสริ ม สวั ส ดิ ภ าพและพิ ทั ก ษ& เ ด็ ก เยาวชน ผู ดอยโอกาส
คนพิการ และผูสูงอายุ โดยใหรองเรียนต!อประธานกรรมการขอมูลข!าวสาร อบต.นรสิงห&

กรณีการใช้สิทธิอุทธรณ์คาํ สังเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
การอุ ท ธรณ& ต ามกฎหมายขอมู ล ข! า วสารของราชการ ประชาชนสามารถอุ ท ธรณ& ต! อ
คณะกรรมการขอมูลข!าวสารของราชการได 3 กรณี คือ
1. หน!วยงานของรัฐมีคําสั่งไม!เปMดเผยขอมูลข!าวสารตามที่ไดมีคําขอ
2. หน!วยงานของรัฐปฏิเสธไม!รับฟ'งคําคัดคานการเปMดเผยขอมูลข!าวสาร
3. หน!วยงานของรัฐไม!ยินยอมแกไขขอมูลข!าวสารส!วนบุคคลตามคําขอ
ทั้ ง 3 กรณี ดั งกล! า ว ประชาชนมี สิ ทธิ ยื่ น หนั งสื ออุ ทธรณ& ต! อคณะกรรมการขอมู ล ข! า วสาร
ราชการ เพื่อพิจารณาส!งคําอุทธรณ&ใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยขอมูลข!าวสารพิจารณาต!อไป

กรณีขอ้ มูลข่าวสารทีเปิ ดเผยได้นัน: ประชาชนจะขอคัดสําเนาและให้มกี ารรับรอง
สําเนาถูกต้องได้หรือไม่ และต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่
พระราชบัญญัติขอมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดใหการขอสําเนาและขอให
รับรองสําเนาถูกตองเป3นสิทธิประการหนึ่ง ดังนั้น เมื่อประชาชนไดใชสิทธิขอตรวจดูขอมูลข!าวสารตามมาตรา 9
หรือ ใชสิทธิขอดูขอมูลข!าวสารตามมาตรา 11 แลวกฎหมายยังกําหนดใหประชาชนมีสิทธิ ขอสําเนาและขอ
สําเนาที่มีคํารับรองถูกตองไดดวย โดยในการนี้ หน!วยงานของรัฐอาจวางหลักเกณฑ&เรียกค!าธรรมเนียมดังกล!าว
หน!วยงานหากเป3นการเรียกเก็บใบอัตราที่สูงกว!าอัตราที่คณะกรรมการขอมูลข!าวสารไดกําหนดไวแลว ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขอมูลข!าวสารของราชการก!อนและตองคํานึงถึงการช!วยเหลือผูมีรายได
นอยประกอบกัน

แนวทางและขั นตอนการปฏิบัติ
ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
แนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงานของรัฐกรณีทมีี คาํ ขอข้อมูลข่าวสารจากประชาชน
1. กรณีที่ขอมูลข!าวสารที่ประชาชนขอหน!วยงานของรัฐมีขอมูลข!าวสารพรอมที่จะจัดหาให
ได จะตองดําเนินการใหโดยเร็วหรือภายในวันที่รับคําขอ
2. กรณีที่ขอมูลข!าวสารที่ขอมีเป3นจํานวนมาก หรือไม!สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
15 วัน จะตองแจงใหผูขอขอมูลทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งแจงกําหนดวันที่จะดําเนินการแลวเสร็จใหผูขอ
ขอมูลทราบดวย

การปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานของรัฐ
1. ใหเจาหนาที่และหน!วยงานของรัฐปฏิบัติตามคําแนะนําหรือความเห็นเรื่องรองเรียนของ
คณะกรรมการขอมูลข!าวสารของราชการ อย!างเคร!งครัด และการดําเนินการเป3นกรณี ด!วนที่สุด
2. ใหหน! ว ยงานของรั ฐ ใหความร! ว มมื อ กั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการขอมู ล ข! า วสารของ
ราชการ ในการเร!งจัดส!งเอกสารหรือใหขอเท็จจริงประกอบการดําเนินการเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณ&
3. ใหหน!วยงานของรัฐปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยขอมูล
ข!าวสาร โดยเคร!งครัดภายใน 7 วัน นับแต!วันที่ไดรับทราบคําวินิจฉัย
4. หากหน! ว ยงานของรั ฐ มี ป' ญ หาในการปฏิ บั ติ ต ามความเห็ น ของคณะกรรมการขอมู ล
ข!าวสารของราชการ (กขร.) การใหความร!วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการขอมูลข!าวสารของราชการ (สขร.)
และการปฏิ บัติ ต ามคํ าวิ นิ จฉั ยของคณะกรรมการวิ นิจ ฉั ยขอมู ล ข!า วสารของราชการ (กวฉ.) ภายในเวลาที่
กําหนดใหแจงเหตุผลให สขร. ทราบโดยเร็ว หากเจาหนาที่ของรัฐผูใดไม!ปฏิบัติตาม โดยไม!มีเหตุผลที่สมควร
ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการพิจารณาลงโทษทางวินัยทุกกรณี

แนวทางการใช้ดุลพินจิ ของเจ้าหน้าทีของรัฐ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติขอมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดแนวทางการใชดุลพินิจของ
เจาหนาที่ของรัฐตามที่กฎหมายกําหนดจะเห็นไดว!าขอมูลข!าวสารที่หามมิใหเปMดเผย เป3นกรณีที่ขอมูลข!าวสาร
นั้นเปMดเผยแลวอาจกระทบเสียหายต!อสถาบันพระมหากษัตริย& พระราชบัญญัติไดกําหนดหามไวโดยมิไดมี
ขอยกเวนใหหน!วยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐจะตองใชดุลพินิจอีก ดังนั้นการศึกษาในเรื่องแนวทางการใช
ดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐจะศึกษาโดยตัวอย!างของขอมูลข!าวสารที่พระราชบัญญัติกําหนดใหอาจมีคําสั่งมิให
เปMดเผยซึ่งถือไดว!าเป3นการศึกษาจากกรณีปฏิบัติจริง ทั้งนี้ เมื่อหน!วยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐไดรับคํา
ขอขอมูลข!าวสารที่มีลักษณะตามที่พระราชบัญญัติกําหนดซึ่งอาจมีคําสั่งมิใหเปMดเผยขอมูลข!าวสารดังกล!าวได

หน!วยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐก็มีหนาที่จะตองใชดุลพินิจเพื่อมีคําสั่งมิใหเปMดเผยขอมูลข!าวสารดังกล!าวได
หน!วยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐก็มีหนาที่จะตองใชดุลพินิจเพื่อมีคําสั่งมิใหเปMดเผยหรือเปMดเผยต!อไป
ในการใชดุลพินิจ พระราชบัญญัติขอมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 15 วรรคแรก
ไดกําหนดแนวทางการใชดุลพินิจ โดยใหหน!วยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ เมื่อจะใชดุลพินิจมีคําสั่งมิให
เปMดเผยขอมูลข!าวสารหรือมีคําสั่งเปMดเผยขอมูลข!าวสารที่มีลักษณะตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (1) – (7) จะตอง
คํานึงถึง 3 เรื่องคือ การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหน!วยงานของรัฐประโยชน&สาธารณะ และประโยชน&
เอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน หมายความว!าเมื่อมีผูมาขอขอมูลข!าวสารตามขอนี้จะตองพิจารณาใชดุลพินิจ
เพื่อชั่งน้ําหนักก!อนมีคําสั่งอย!างใดอย!างหนึ่งโดยอาศัยแนวทางตามที่พระราชบัญญัติกําหนดไว กล!าวคือ
1. จะตองพิ จ ารณาว! า ขอมู ล ข! า วสารที่ มี ผู ขอ หากเปM ด เผยแลวจะกระทบต! อ การ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายของหน!วยงานของตนหรือไม!อย!างไร หรือในกรณีที่ขอมูลข!าวสารตามที่มีผูขออาจ
เกี่ยวของกับการสอบสวนเรื่องหนึ่งเรื่องใด ซึ่งยังไม!แลวเสร็จ เป3นตน ก็จะตองพิจารณาว!าถาเปMดเผยขอมูล
ข!าวสารแลวจะส!งผลต!อการพิจารณาเรื่องนั้นๆหรือไม!
2. จะตองพิ จ ารณาว! า ขอมู ล ข! า วสารที่ มีผู ขอ หากเปM ด เผยแลวจะเป3 น ประโยชน& ต! อ
สาธารณะหรือสังคมโดยส!วนรวมมากหรือไม!เพียงใด ทั้งนี้ เพื่อจะไดสามารถใชประกอบการตัดสินใจหรือการใช
ดุลพินิจไดเหมาะสมถูกตองที่สุด กล!าวคือในกรณีที่ขอมูลข!าวสารที่มีผูขอ เป3นขอมูลข!าวสาร ที่เกี่ยวพันกับ
สังคมโดยส!ว นรวม การเปMด เผยใหสังคมโดยส!ว นรวมไดรูก็ จะช! วยใหสาธารณชนทราบว! า เรื่องราวต!า งๆที่
เกี่ยวเนื่องกับเรื่องขอมูลข!าวสารดังกล!าวไดมีการดําเนินการไปอย!างไรโปร!งใส มีประสิทธิภาพหรือไม! แมว!าการ
เปMดเผยอาจกระทบต!อบุคคลบางคน แต!หากมีความชัดเจนว!าการเปMดเผยนั้นจําเป3นสําหรับสาธารณชนหรือคน
โดยส!วนใหญ!ก็จะตองมีดุลพินิจใหเปMดเผย
3. จะตองพิจารณาว!า ขอมูลข!าวสารที่มีผูขอเป3นสิ่งที่จําเป3นหรือกระทบต!อเอกชนที่
เกี่ยวของอย!างไรและมากนอยเพียงใด การพิจารณาถึงเอกชนที่เกี่ยวของ ไดแก! ผูที่ขอขอมูลและผูที่เกี่ยวของ
กับตัวเนื้อหาขอมูลที่มีผูขอเปMดเผย ฯลฯ โดยตองพิจารณาถึงความจําเป3นของผูขอขอมูลว!าขอมูลข!าวสารที่ขอ
นั้นเกี่ยวของกับการรักษาสิทธิของผูขอขอมูลมากนอยเพียงใด การไม!ไดขอมูลข!าวสารตามที่ขอนั้นจะกระทบต!อ
การปกปZองสิทธิของผูขอมากนอยเพียงใด ทั้งนี้ หากมีน้ําหนักของส!วนไดเสียและความจําเป3นสูงมากก็มีน้ําหนัก
ที่จะตองนํามาพิจารณาประกอบการใชดุลพินิจในขั้นสุดทาย นอกจากนี้ในส!วนของเอกชนที่เกี่ยวของเป3นบุคคล
ที่สาม การเปMดเผยขอมูลข!าวสารตามที่ขออาจกระทบต!อส!วนไดเสียของบุคคลที่สามจึงตองมีการพิจารณาดวย
เช!นกันว!า บุคคลที่สามจะไดรับผลกระทบจากการเปMดเผยขอมูลข!าวสารนี้มากนอยเพียงใดจะสามารถปZองกัน
ผลกระทบโดยการปMด ลบขอมูลบางส!วนไดหรือไม!และขอที่หยิบยกมาพิจารณานี้เป3นเรื่องที่กฎหมายใหความ
คุมครองหรือไม! ซึ่งหากมีขอมูลชัดเจนก็จะทําใหสามารถใชดุลพินิจไดอย!างเหมาะสม เช!น อาจเปMดเผยโดยปMด
ทับชื่อ หรือสิ่งที่ทําใหรูตัวบุคคลที่เกี่ยวของเป3นพยาน เป3นตน

เปิ ดเผยเป็ นหลัก
ปกปิ ดเป็ นข้อยกเว้น

กระบวนการ/ขั นตอน
การ
ขัน: ตอนการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร อบต.นรสิงห์
ประชาชนขอข้อมูลข่ าวสาร อบต.นรสิงห์ กรอกแบบคําขอใช้บริการข้อมูลข่ าวสาร

ระบุชนิดของข้อมูลข่ าวสารทีขอรับบริการ

ยืนต่อเจ้าหน้าทีศูนย์ขอ้ มูลข่ าวสาร อบต.นรสิงห์

เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอ

กรณีทีสามารถเปิ ดเผยได้ ตาม
มาตรา7,มาตรา 9 และมาตรา 11
อนุมตั ิให้ผขู ้ อได้

กรณีทีไม่สามารถตัดสินใจได้

เจ้าหน้าทีศูนย์ขอ้ มูลข่ าวสารเสนอ
เรืองต่อคณะกรรมการข้อมูลข่ าวสาร
อบต.นรสิงห์ พิจารณา
เจ้าหน้าทีศูนย์ขอ้ มูลข่ าวสารแจ้งผล
การพิจารณาต่อผูข้ อข้อมูล

ขัน: ตอนการร้องเรียน อบต.นรสิงห์
ประชาชนพบว่า อบต.นรสิงห์ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่ าวสารของราชการ

ยืนคําร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมการข้อมูลข่ าวสาร อบต.นรสิงห์

คณะกรรมการข้อมูลข่ าวสาร อบต.นรสิงห์ พิจารณาและให้ความเห็ นเรืองร้องเรียน
พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริง

ฝ่ ายเลขานุการฯแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผรู ้ อ้ งเรียนทราบ

ผูร้ อ้ งเรียนพอใจเป็ นอันยุติเรือง

ผูร้ อ้ งเรียนไม่พอใจขอให้
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
หรือร้องเรียนไปยัง คณะกรรมการ
ข้อมูลข่ าวสารของราชการ

ขัน: ตอนการร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)
ประชาชนพบว่ามีกรณีทหน่
ี วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อมูลข่ าวสารของราชการ

ยืนคําร้องเรียนต่อ กขร.

กขร. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็ นเรืองร้องเรียน
และ สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่ าวสารของราชการ (สขร). ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และให้คาํ แนะนําหน่วยงานปฏิบัติให้ถกู ต้องตามกฎหมาย
ข้อมูลข่ าวสารฯ
หน่วยงานพิจารณาดําเนินการและแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผรู ้ อ้ งเรียนทราบ พร้อมรายงาน กขร. ทราบ

ผูร้ อ้ งเรียนพอใจเป็ นอันยุติเรือง

ผูร้ อ้ งเรียนไม่พอใจขอให้
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยต่อไป

กขร. พิจารณาวินิจฉัยและแจ้งให้หน่วยงานปฏิบัติตามคําวินิจฉัย

กขร. ติดตามผลว่า มีการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยแล้วหรือไม่หากมีการปฏิบัติเป็ นอันยุติ
หากไม่ปฏิบัติจะใช้มาตรการเร่ งรัด และรายงานผูบ้ ังคับบัญชาต้นสังกัดดําเนินการ
พิจารณาเพือบังคับการให้เป็ นไปตามกฎหมายต่อไป

ขัน: ตอนการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)
ประชาชนพบว่ามีกรณีทต้ี องอุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่ าวสาร

ยืนคําอุทธรณ์ต่อ กขร.

กขร. พิจารณาส่งเรืองให้คณะกรรมการวินิจฉัยเปิ ดเผยข้อมูลข่ าวสาร

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่ าวสาร
พิจารณาวินิจฉัยโดยรับฟั งข้อเท็จจริงคู่กรณีทัง: 2 ฝ่ าย

มีคาํ วินิจฉัยเปิ ดเผยหรือไม่เปิ ดเผย กฎหมายถือเป็ นทีสุด

กขร. มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
และสอดส่อง ติดตามผลการปฏิบัติ

ศู นย์ ข้อมูลข่าวสารของ
อบต.นรสิงห์
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร อบต.นรสิงห์
คณะกรรมการขอมูลข!าวสาร องค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห& ประกอบดวย
1. นายกองค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห& เป3นที่ปรึกษากรรมการ
2. รองนายกองค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห& ที่ไดรับมอบหมายเป3นประธานกรรมการ
3. ปลัดนายกองค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห& เป3นกรรมการ
4. หัวหนาสํานักปลัด เป3นกรรมการ
5. หัวหนาส!วนโยธา เป3นกรรมการ
6. หัวหนาส!วนการคลัง เป3นกรรมการ
7. หัวหนาส!วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป3นกรรมการและเลขานุการ

อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร อบต.นรสิงห์
คณะกรรมการขอมูลข!าวสาร อบต.นรสิงห& มีอํานาจและหนาที่ดังต!อไปนี้
(1) กํากับ ดูแล บริหาร และปฏิบัติการใหเป3นไปตามกฎหมายว!าดวยขอมูลข!าวสารของราชการ
(2) พิจารณาวางระเบียบ กฎเกณฑ&เกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขออนุญาต และการ
บริการประชาชน เกี่ยวกับขอมูลข!าวสารของราชการ
(3) พิจารณาวินิจฉัยประเภทต!าง ๆ ของขอมูลข!าวสาร
(4) พิจารณาวินิจฉัยขอมูลข!าวสารของราชการที่ตองเปMดเผยหรือไม!ตองเปMดเผย
(5) วิ นิ จ ฉั ย คํ า รองขอใหทบทวนคํ า สั่ ง ไม! เ ปM ด เผยขอมู ล คํ า สั่ ง ไม! รั บ ฟ' ง คํ า คั ด คาน
หรือคําสั่งไม!แกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลข!าวสารส!วนบุคคล
(6) แต!งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
(7) อํานาจหนาทีประเภทของข้
่อื่นใด เพื่อใหเป3นอไปตามกฎหมายว!
าดวยขอมูงลห์ข!าวสารของราชการ
มูลข่าวสาร อบต.นรสิ
1. ขอมูลข!าวสารที่เปMดเผยได ไดแก! เรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โครงสรางการ
จัดองค&กร วิธีการดําเนินงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีซึ่งเป3นเรื่องที่กําหนดชั้น
ความลับ หรือยกเลิกชั้นความลับ มติคณะกรรมการที่แต!งตั้งโดยกฎหมาย ขอบังคับขอกําหนด คําสั่ง
หนังสือเวียน แบบแผน นโยบาย การตีความ ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยเกี่ยวกับการดําเนินการจัดซื้อ จัด
จาง จางที่ปรึกษา จางออกแบบ และการควบคุมงานซึ่งไดรับการอนุมัติแลว รวมทั้งความเห็นแยง และคําสั่งที่
เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัย แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ!ายประจําปVของปVที่กําลังดําเนินการ คู!มือ
หรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน สิ่งพิมพ&เพื่อ
เผยแพร!และประชาสัมพันธ& ข!าวประชาสัมพันธ& รายงานประจําปV รายงานวิชาการ

2. ขอมูลข!าวสารที่หามมิใหเปMดเผย ไดแก! ขอมูลข!าวสารของราชการที่อาจก!อใหเกิด
ความเสียหายต!อสถาบันพระมหากษัตริย&
3. ขอมูลข!าวสารที่ไม!เปMดเผยแก!บุคคลทั่วไป (ซึ่งมิใช!เจาหนาที่องค&การบริหารส!วน
ตําบลนรสิงห&ที่เกี่ยวของ) มีดังนี้
เอกสารสอบสวนทางวินัยที่ไดดําเนินการไปแลว แต!ยังไม!แลวเสร็จ
เอกสารการสอบสวนทางวินัยที่เสร็จแลว แต!อยู!ระหว!างรอการพิจารณาลงโทษทาง
วินัยขององค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห&
เอกสารการสอบขอเท็จจริงที่นายกองค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห& ยังไม!ไดวินิจฉัย
สั่งการ
เอกสารหลักฐานในการประกอบการพิจารณาสรรหา แต!งตั้ง โยกยายระหว!าง
ดําเนินการก!อนออกคําสั่ง
เอกสารหลักฐานในการสอบบรรจุ เลื่อนระดับ เขารับการฝfกอบรมที่อยู!ระหว!างการ
ออกคําสั่ง
เอกสารการดําเนินการจัดซื้อ จัดจางที่เกี่ยวกับวงเงินงบประมาณหรือประมาณราคา
ที่อยู!ระหว!างดําเนินการ
เอกสารหลักฐานในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาร!วมโครงการต!าง ๆ ที่อยู!ระหว!างการ
ดําเนินการ
เอกสารการจั ด ซื้ อ จั ด จางขององค& ก ารบริ ห ารส! ว นตํ า บลนรสิ ง ห& ที่ อ ยู! ร ะหว! า ง
ดําเนินการ
เอกสารที่เกี่ยวกับพยานในการสอบสวนเรื่องต!างๆ
เอกสารที่เกี่ยวกับผูรองเรียนเรื่องการทุจริตหรือประพฤติไม!ถูกตองต!าง ๆ
เอกสารการพิจารณาเงินอุดหนุนแก!ภาครัฐ ภาคเอกชนที่อยู!ระหว!างดําเนินการ

หลักเกณฑ์การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสาร อบต.นรสิงห์
1. ขอมูลข!าวสารที่สามารถเปMดเผยได หากผูใดประสงค&จะขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํา
รับรองถูกตองของขอมูล และไดปฏิบัติตามระเบียบองค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห& ว!าดวยขอมูลข!าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2546 ใหเจาหนาที่องค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห& รับเรื่องและพิจารณาส!งต!อขอมูลข!าวสารที่
ขอว!าอยู!ในความรับผิดชอบหรือควบคุมของสํานัก/ส!วนใด โดยใหขาราชการระดับ 5 ขึ้นไป ซึ่งเป3นผู
ควบคุมดูแลขอมูลข!าวสารที่ขอเป3น ผูมีอํานาจอนุญาตและรับรองสําเนาถูกตองของขอมูลข!าวสารนั้น แต!ถา
ขอมูลข!าวสารที่ขอเป3นขอมูลข!าวสาร ตามมาตรา 9 แห!งพระราชบัญญัติขอมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ซึ่งตองจัดใหประชาชนเขาตรวจดูได ใหผูขอขอมูลไปติดต!อขอดูขอมูลข!าวสารไดที่ศูนย&ขอมูลข!าวสาร สํานัก
ปลัดนายกองค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห& และหากประสงค&จะขอสําเนาหรือสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของ
ขอมูลข!าวสารใหขาราชการระดับ 5 ขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงานเป3นผูควบคุมดูแลขอมูลข!าวสาร ซึ่งจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูขอมูลข!าวสารเป3น ผูมีอํานาจอนุญาตและรับรองสําเนาถูกตองของขอมูลข!าวสารนั้น
2. ขอมูลข!าวสารที่ไม!เปMดเผยแก!บุคคลทั่วไป หากผูใดประสงค&ขอสําเนาหรือ ขอสําเนาที่
มีคํารับรองถูกตองของขอมูล และไดปฏิบัติตามระเบียบองค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห& ว!าดวยการจัดใหมี
ขอมูลข!าวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ. 2546 ใหเจาหนาที่ที่ศูนย&ขอมูลข!าวสาร สํานักปลัด
รับเรื่องและ พิจารณาส!งต!อขอมูลข!าวสารที่ขอว!าอยู!ในความรับผิดชอบหรือควบคุมดูแลของสํานัก/ส!วนใด โดย
ใหหัวหนาสํานักปลัด/หัวหนาส!วน หรือผูดํารงตําแหน!งเทียบเท!า เป3นผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตและให
ขาราชการระดับ 5 ขึ้นไปเป3นผูรับรองสําเนาถูกตอง

3. ขอมูลข!าวสารนอกเหนือจากที่กําหนดไวใน 1 และ 2 ซึ่งผูประสงค&จะขอสําเนาหรือ
ขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูล และไดปฏิบัติตามระเบียบองค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห& ว!าดวย
การจัดใหมีขอมูลข!าวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ. 2546 ใหเจาหนาที่ที่ศูนย&ขอมูลข!าวสาร
รับเรื่องและส!งต!อว!าอยู!ในความรับผิดชอบหรือควบคุมดูแลของสํานัก/ส!วนใด และส!งใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
หรือควบคุมดูแลและดําเนินการ โดยใหเจาหนาที่สันนิษฐานไวก!อนว!าขอมูลข!าวสารที่ขอนั้นเป3นขอมูลข!าวสาร
ที่เปMดเผยไดแต!หากเจาหนาที่พิจารณาเห็นว!าการเปMดเผยอาจก!อใหเกิดความเสียหายต!อการปฏิบัติงานของ
องค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห& หรือทางราชการ หรืออันตรายต!อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดหรือกระทบสิทธิส!วนบุคคลของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ใหเจาหนาที่เสนอหัวหนาสํานักปลัด/หัวหนาส!วน
เป3นผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต และใหขาราชการระดับ 5 ขึ้นไป เป3นผูรับรองสําเนาถูกตอง
4. ขอมู ล ข! า วสารของหน! ว ยงานของรั ฐ หน! ว ยงานอื่ น หรื อ องค& ก รภาคเอกชน
ซึ่งมาอยู!ในความครอบครองดูแลขององค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห& ใหถือปฏิบัติเบื้องตนว!าควรแนะนําใหผู
ขอขอมูลข!าวสารติดต!อโดยตรงกับหน!วยงานของรัฐหรือองค&กรภาคเอกชนผูเป3นเจาของขอมูลนั้น เวนแต!มี
ความจําเป3นเร!งด!วนอันไม!อาจหลีกเลี่ยงได หรือมีเหตุพิเศษอื่นที่เห็นสมควร จึงใหดําเนินการตาม 1-3 แลวแต!
กรณี

ประเภทของบุคลากร อบต.นรสิงห์ ทีมีการเก็บรักษาข้อมูลไว้
1.
2.
3.
4.
5.

ขาราชการ/พนักงานจาง
ลูกจางประจํา
ผูที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ
ผูที่ไดรับเงินอุดหนุน/ทุนประเภทต!าง ๆ
ผูกูยืมเงินทุนต!าง ๆ

ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล อบต.
1. ขาราชการ/พนักงานจาง และลูกจางประจํา จัดเก็บเป3นสมุดประวัติ แฟZมประวัติ
ก.พ.7 และระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอร&
2. ผูที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ,ผูที่ไดรับเงินอุดหนุน/ทุนประเภทต!าง ๆ และผูกูยืมเงินทุน
ต!าง จัดเก็บเป3นแฟZมประวัติ ทะเบียนประวัติและระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอร&

วิธีการขอตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล
1. ขาราชการ/พนักงานจาง และลูกจางประจํา เจาของขอมูลยื่นคําขอตรวจดูขอมูลดวย
ตนเองโดยยื่นคําขอต!อเจาหนาที่ สํานักปลัดองค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห&
2. ผูที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ/ผูที่ไดรับเงินอุดหนุน/ทุนประเภทต!างๆเจาของขอมูลหรือ
บุคคลทั่วไปยื่นคําขอตรวจดูขอมูลต!อเจาหนาที่ สํานักปลัด องค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห&ที่รับผิดชอบ
3. ผูกูยืมเงินทุนต!างๆ เจาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของยื่นคําขอตรวจดูขอมูลต!อ
เจาหนาที่ สํานักปลัด องค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห&ที่รับผิดชอบ

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขอสําเนา หรือขอสําเนาทีมีคาํ รับรองถูกต้อง
ของข้อมูลข่าวสาร อบต.นรสิงห์
องค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห&ไดกําหนดเกณฑ&การเรียกเก็บเงินค!าธรรมเนียมขอสําเนา
หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลข!า วสาร แห!งพระราชบัญญั ติขอมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ดังนี้
1. ค!าธรรมเนียมการทําสําเนาโดยเครื่องถ!ายเอกสาร มีอัตราดังนี้
(1) กระดาษ เอ 4
หนาละ
1
(2) กระดาษ เอ 3
หนาละ
3
(3) แผ!นดิสเก็ต
แผ!นละ
10
(4) แผ!นซีดี
แผ!นละ
15

บาท
บาท
บาท
บาท

2. การเรียกเก็บค!าธรรมเนียมการใหคํารับรองขอมูลข!าวสารมีอัตราคํารับรองละ 5 บาท
3. กรณี ที่ ผู ขอสํ า เนาหรื อ ขอสํ า เนาที่ มี คํ า รั บ รองถู ก ตองเป3 น ผู ที่ มี ร ายไดนอย
ใหขาราชการระดับ 5 ขึ้น ไป ซึ่งเป3น ผูควบคุ มดูแลขอมูล ข!าวสารนั้น พิจ ารณายกเวนค! าธรรมเนีย มใหตาม
สมควรแก!กรณีได
4. กรณีที่ผูขอสําเนาขอมูลข!าวสารซึ่งองค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห& รวบรวมและจัดใหมี
ขอมูลข!าวสารนั้นไวเผยแพร!เพื่อแจกจ!ายเป3นการทั่วไป ใหขาราชการระดับ 5 ขึ้นไป ซึ่งเป3นผูควบคุมดูแลขอมูล
ข!าวสารนั้น พิจารณายกเวนค!าธรรมเนียมทุกกรณี

บทกําหนดโทษ

1. กรณีเจาหนาที่ไม!ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการขอมูลข!าวสารขอไป มีความผิดตามมาตรา
40 (แห!งพระราชบัญญัติขอมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ.2540) มีโทษจําคุกไม!เกิน 3 เดือน ปรับไม!เกิน 5,000
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2. กรณีฝ`าฝaน/ไม!ปฏิบัติตามขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่เจาหนาที่ของรัฐกําหนดตามมาตรา 20
(แห!งพระราชบัญญัติขอมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ.2540) ตองระวางโทษจําคุกไม!เกิน 1 ปV หรือปรับไม!เกิน
20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
3. กรณีที่เกิดการฟZองรอง เจาหนาที่ของรัฐจะไดรับความคุมครองจากกฎหมาย หากเป3น
การปฏิบัติตามหนาที่ และไม!มีเจตนา หรือจงใจที่จะละเลยไม!ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ การปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ&ที่กําหนดไวในมาตรา 20 ซึ่งเป3นขอยกเวนเจาหนาที่ตองกระทําโดยสุจริตและเป3นไปตามหลักเกณฑ&
หากเกิดป'ญหาขึ้นมาเจาหนาที่ไม!ตองรับผิดตามกฎหมายใด

กรณีศึกษาเกี*ยวกั บการดําเนินงาน
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ สท.
กรณีศึกษาที่ 1:

นางสาว ส. ตําแหน!งเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3 ถูกรองเรียน กล!าวหาว!า
กระทําผิดวินัยอย! างรายแรง หน! วยงานใหดําเนิน การสอบสวนทางวินัยจนเป3นที่ยุ ติ
และมีคําสั่งลงโทษไล!ออกจากราชการแลว
นางส าว ส . ใช สิ ท ธิ ขอใหเปM ด เผยเอกสาร จํ า นว น 5 รายการ
เพื่อประกอบการอุทธรณ&คําสั่งลงโทษ ดังนี้
1. รายงานการสอบสวนขอเท็จจริง
2. รายงานการสอบสวนทางวินัย
3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการสอบสวน
4. คําใหการของพยานทุกปาก
5. ผลการพิจารณาของผูมีอํานาจออกคําสั่งลงโทษ

การวินิจฉัย :

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เห็นว!า นางสาว ส. ตําแหน!งเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 3 ถูกรองเรียน กล!าวหาว!ากระทําผิดวินัยอย!างรายแรง ใหใชสิทธิ
ขอใหเปMดเผยเอกสาร 5 รายการนั้น ซึ่งสรุปรายละเอียดไดดังนี้
1. รายงานการสอบสวนขอเท็จจริง สามารถเปMดเผยได เพราะมีผลกระทบ
ต!อผูขอโดยตรง
2. รายงานการสอบสวนทางวินัย สามารถเปMดเผยได เพราะมีผลกระทบต!อ
ผูขอโดยตรง
3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการสอบสวน สามารถเปMดเผยได
เพราะมีผลกระทบต!อผูขอโดยตรง
4. คําใหการของพยานทุกปาก สามารถเปMดเผยได แต!ตองปกปMดชื่อพยานไว
เพราะจะทําใหผูอื่นกระทบ/เสียหายได
5. ผลการพิจารณาของผูมีอํานาจออกคําสั่งลงโทษ สามารถเปMดเผยได
เพราะมีผลกระทบต!อผูขอโดยตรง

กรณีศึกษาที่ 2:

นายเตือน ใชสิทธิขอดูขอมูลข!าวสารจากหน!วยงาน เพื่อขอใหเปMดเผยขอมูล
ข!าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อขอปรับตําแหน!งเป3นผูชํานาญการ
พิเศษ ดังนี้
1. ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการพิ จ ารณาผลงานทางวิ ช าการของ
ตนเอง ที่คณะกรรมการฯตัดสินว!าไม!ผ!านเกณฑ&
2. ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการพิ จ ารณาผลงานทางวิ ช าการของ
บุคคลอื่นที่ผ!านเกณฑ&ทั้งหมด
3. ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการพิ จ ารณาผลงานทางวิ ช าการของ
บุคคลอื่นที่ไม!ผ!านเกณฑ&ทั้งหมด และเหตุผลของคณะกรรมการแต!ละคนที่พิจารณาว!า
ที่ไม!ผ!านเกณฑ&

4. รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาผลงานในการประชุมทุก
ครั้ง
5. เอกสารผลงานทางวิ ช าการของบุ ค คลอื่ น ที่ ผ! า นการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการ
6. คําสั่งแต!งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ

การวินิจฉัย :

กรณีศึกษาที่ 3:

ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการฯ เห็ น ว!า กรณี น ายเตื อน ใชสิทธิ ขอดู
ขอมูลข!าวสารจากหน!วยงาน เพื่อขอใหเปMดเผยขอมูลข!าวสารเกี่ยวกับการพิจารณา
ผลงานทางวิ ช าการเพื่ อขอปรั บ ตํ า แหน! งเป3 น ผู ชํ า นาญการพิ เ ศษนั้ น มี ร ายละเอี ย ด
ดังต!อไปนี้
1. ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการพิ จ ารณาผลงานทางวิ ช าการของ
ตนเอง ที่คณะกรรมการฯตัดสินว!าไม!ผ!านเกณฑ& สามารถเปMดเผยได
2. ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการพิ จ ารณาผลงานทางวิ ช าการของ
บุคคลอื่นที่ผ!านเกณฑ&ทั้งหมด ไม!สามารถเปMดเผยชื่อไดแต!สามารถบอกจํานวนคนที่ผ!าน
เกณฑ&ได/ปMดชื่อไว แต!ถามีผลกระทบต!อผูขอ สามารถเปMดได
3. ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการพิ จ ารณาผลงานทางวิ ช าการของ
บุคคลอื่นที่ไม!ผ!านเกณฑ&ทั้งหมด และเหตุผลของคณะกรรมการแต!ละคนที่พิจารณาว!า
ที่ไม!ผ!านเกณฑ& ไม!สามารถเปMดเผยชื่อไดแต!สามารถบอกจํานวนคนที่ผ!านเกณฑ&ได/ปMด
ชื่อไว แต!ถามีผลกระทบต!อผูขอ สามารถเปMดได
4. รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาผลงานในการประชุม ทุก
ครั้ง สามารถเปMดเผยได
5. เอกสารผลงานทางวิ ช าการของบุ ค คลอื่ น ที่ ผ! า นการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการ สามารถเปMดเผยได
6. คําสั่งแต!งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ สามารถเปMดเผย
ได
นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอก กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การวิ จั ย เรื่ อ ง ป' จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต! อ

คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของคนพิ ก ารในสถานประกอบการเอกชน ตาม พ.ร.บ.
การฟaiนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มีความประสงค&ที่จะขอขอมูลจํานวนคน
พิการที่ ทํา งานในสถานประกอบการเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ประกอบดวยรายละเอียดต!อไปนี้
1. ชื่อสถานประกอบการ
2. ที่อยู!
3. เบอร&โทรศัพท&
4. คนพิการที่ทํางานอยู! (ระบุชื่อ,นามสกุล)
5. ประเภทความพิการ
6. ตําแหน!ง
การวินิจฉัย :

ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการฯ เห็ น ว! า ขอมู ล ข! า วสารที่ นั ก ศึ ก ษา
ปริ ญญาเอก ขอขอมู ลของคนพิการ ตามรายละเอีย ด 1-6 เปM ดเผยได ยกเวนขอ 4
เพราะตองการใหระบุชื่อ/นามสกุล ซึ่งเป3นขอมูลส!วนบุคคล ไม!สามารถเปMดเผยได อาจ
หลีกเลี่ยงการใหขอมูลส!วนบุคคล ไม!สามารถเปMดเผยได อาจหลีกเลี่ยงการใหขอมูลโดย
การระบุเป3นจํานวนคนพิการที่ทํางานอยู! เช!น เพศหญิง เพศชาย ก็ได

กรณีศึกษาที่ 4:

การออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจํา เนื่องจาก
ทางกรมบั ญ ชี ก ลางไดขอความร! ว มมื อ ใหหน! ว ยงานราชการออกคํ า สั่ ง เลื่ อ น
ขั้นเงินเดือนโดยใหใส!เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนในคําสั่งดังกล!าวตามหนังสือด!วน
ที่สุด ที่ กค. 0430.2/ว234 ลงวันที่ 25 พ.ค. 2548
การที่ใส!เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนซึ่งถือเป3นขอมูลส!วนบุคคลในการคําสั่ง
เลื่อนขั้นถือเป3นการกระทําที่ผิดตาม พ.ร.บ ขอมูลข!าวสารหรือไม!

การวินิจฉัย :

สํ า นั ก งานคณะกรรมการขอมู ล ข! า วสารของราชการไดหารื อ กั บ ทาง
กรมบัญชีกลางในประเด็นดังกล!าวแลว ปรากฎว!าการใส!เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
ในคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําเป3นการละเมิดขอมูลส!วน
บุคคล หามมิใหใส!เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนดังกล!าว

ก ร ณี ศึ
ผูเขาร!วมยื่นซองประกวดราคา ตามประกาศประกวดราคาเพื่อจางเหมาเอกชนปรับปรุง
ก ษ า ที่ โรงงานพรอมเดินเครื่องจักรกําจัดมูลฝอย แต!คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาเห็นว!าเสนอ
5:
ผิดเงื่อนไขที่จะไดรับการพิจารณาเปMดซองขอเสนอดานราคา จึงมีหนังสือถึงสํานักรักษาความสะอาด
ขอขอมูลข!าวสารเกี่ยวกั บผลการพิจ ารณาประกวดดานเทคนิ ค เอกสารขอเสนอดานเทคนิคและ
เอกสารเสนอราคาของบริ ษัท ยู โ รเวสท& เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง จํ า กั ด เพื่ อนํ าไปใชประกอบการชี้ แจงต! อ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและตรวจสอบความถูกตองโปร!งใสในการพิจารณาผล
การประกวดราคา และเพื่อเป3นหลักฐานประกอบในการแสวงหาความถูกตองและเป3นธรรมในโอกาส
ต!อไป แต!ไดรับการปฏิเสธ
ก า ร

คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาเห็นว!า

วิ นิ จ ฉั ย
1. รายงานผลการพิจ ารณาผลการประกวดราคาฯ เป3นเพียงความเห็น หรือคําแนะนํ า
:
ภายในหน!วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด การเปMดเผยอาจกระทบต!อการใชดุลพินิจ
ของผูว!าราชการกรุงเทพฯได เนื่องจากผูว!าฯ ยังไม!ไดพิจารณาขอเสนอและมิไดมีคําสั่งเกี่ยวกับเรื่องนี้
แต!อย!างใด จึงชอบที่จะไม!เปMดเผย
2. ขอมูลข!าวสารเกี่ยวกับเอกสารประกอบการยื่นซองประกวดราคา
ซึ่งเป3น
ขอมูลข!าวสารเกี่ยวกับขอเสนอดานเทคนิคและเอกสารหลักฐานต!างๆ
ซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ ไดพิจารณารายละเอียดขอเสนอของผูเขาประกวดราคาและแจงผลใหทราบแลวอีกทั้ง
ขอเท็จจริงก็ปรากฏว!าคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ไดดําเนินการตามกระบวนการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาในขั้นต!อไป โดยไดเปMดซองขอเสนอราคาเฉพาะรายที่ผ!านการคัดเลือกขอเสนอดาน
เทคนิคแลว ถือว!าการดําเนินการของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ไดดําเนินการเป3นที่สิ้นสุดแลว
ผูอุทธรณ&ซึ่งไดรับผลกระทบจากการพิจารณาดังกล!าวจึงควรไดสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จําเป3นตองรู
เพื่อการโตแยงแต!เนื่องจากผูใหความเห็นชอบในขั้นสุดทาย คือ ผูว!าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
อาจจะมี ค วามเห็ น แตกต! า งจากคณะกรรมการพิ จ ารณาผล การเปM ด เผยก! อ นผู ว! า ราชการ
กรุงเทพมหานครจะมีคําสั่งย!อมมีผลกระทบต!อประโยชน&ไดเสียของบริษัทเจาของขอมูลการเปMดเผย
จึงตองคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับบริษัทเจาของขอมูลดวย และในชั้นนี้ถือว!าการพิจารณาผลการ
ประกวดราคายังไม!แลวเสร็จสมบูรณ&ตามขั้นตอนทั้งหมด จึงยังไม!ควรเปMดเผยก!อนถึงเวลาอันสมควร
ใหสํานักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร เปMดเผยขอมูลเฉพาะบัญชีรายชื่อบริษัท หาง
ราน ที่รับใบเสนอราคา โดยใหสําเนาที่มีค!ารับรองถูกตองแก!
ผูอุทธรณ&
กรณีศึกษาที่ 6:

ผูอุทธรณ& มีหนังสือถึงองค&การบริหารส!วนตําบลแซงบาดาล จังหวัดกาฬสินธุ& ขอ
ขอมูลข!าวสารเกี่ยวกับบันทึกของคณะกรรมการเปMดซองราคาโครงการจางเหมาก!อสรางถนน
คอนกรีต แต!ไดรับการปฏิเสธ

การวินิจฉัย :

คณะกรรมการวิ นิจฉั ยฯ พิจารณาเห็ นว!า ขอมู ลข! าวสารเกี่ยวกับ การจัดซื้ อจัด จาง
โครงการก!อสรางถนนซึ่งเป3นโครงการสาธารณูปโภคที่ อบต.แซงบาดลรับผิดชอบโดยตรง เมื่อ
พิจารณาถึงหลักการบริหารงานปกครองทองถิ่นที่ดี ประชาชนมีสิทธิที่จะไดรับผูขอมูลข!าวสาร
เกี่ ยวกับ การจั ดซื้ อจั ดจางในทุ กขั้ นตอนอีกทั้งมีสิ ทธิ ในการเขาร! วมติด ตามตรวจสอบความ
ถูกตองและโปร!งใสในการบริหารงานขององค&กรปกครองส!วนทองถิ่นดวยการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางที่แลวเสร็จในแต!ละขั้นตอน จึงตองเปMดเผยใหประชาชนตรวจสอบได สําหรับบันทึก
คณะกรรมการเปM ดซองราคาฯ เป3 นขอมู ลข! า วสารที่ เป3 น ผลการพิจ ารณาที่ มีผลโดยตรงต! อ
เอกชนตามนัยมาตรา 9(1) และประกาศคณะกรรมการขอมูลข!าวสารของราชการลงวันที่ 24
กุมภาพันธ& 2541 บังคับใหหน!วยงานตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได การไม!เปMดเผยจึงไม!ชอบ
ดวยกฎหมาย
จึงให อบต.แซงบาดาล เปMดเผยขอมูลข!าวสารตามอุทธรณ&ใหแก!ผูอุทธรณ&

กรณีศึกษาที่ 7:

การวินิจฉัย :

หางหุนส!วนจํากัด ตราดมั่นคงวัสดุก!อสราง ผูอุทธรณ& มีหนังสือถึงองค&การบริหาร
ส!วนตําบลวังกระแจะ จังหวัดตราด ขอขอมูลข!าวสาร 2 รายการ คือ รายละเอียดผูชําระภาษี
โรงเรือนและที่ดินที่มียอดชําระสูง ลําดับที่ 1-20 พรอมปริมาณพื้นที่ และรายละเอียดการ
จัดซื้อจัดจาง งานสอบราคา/ประกวดราคา โดยใหจัดส!งใหแก!ผูอุทธรณ&ทุกครั้งที่มีการออก
ประกาศ แต!ไดรับการปฏิเสธ
คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ฯ พิ จ ารณาเห็ น ว! า ขอมู ล ข! า วสารรายการที่ 1 นั้ น แมจะมี

รายละเอี ย ดของชื่ อ สถานประกอบการ ที่ ตั้ ง พื้ น ที่ อ าคารและที่ ดิ น และจํ า นวนเงิ น ภาษี
โรงเรือนและที่ดินของผูเสียภาษีแต!ละราย ซึ่งมีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยส!วนที่เป3น
นิติบุคคลไม!ถือเป3นขอมูลข!าวสารส!วนบุคคลตามพระราชบัญญัติขอมูลข!าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 และมิ ใช! ขอมูล ข! าวสารตามมาตรา 15 แห!งพระราชบั ญญั ติขอมู ลข! าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ที่ ห น! ว ยงานของรั ฐ หรื อ เจาหนาที่ ข องรั ฐ อาจมี คํ า สั่ ง มิ ใ หเปM ด เผยได
ประกอบกับผูอุทธรณ&ตองการขอมูลข!าวสารดังกล!าวเพื่อตรวจสอบการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ ดิ น ขององค& การบริ ห ารส! ว นตํ า บลวั งกระแจะ โดยการเปรี ย บเที ย บปริ ม าณพื้ น ที่ กั บ
จํานวนเงินภาษีของผูอุทธรณ&กับผูเสียภาษีรายอื่นๆ สําหรับขอมูลข!าวสารรายการที่ 2 องค&การ
บริหารส!วนตําบลวังกระแจะไม!ไดแจงผลในการไม!เปMดเผย แต!ขอมูลข!าวสารดังกล!าวเป3นขอมูล
ข!าวสารที่หน!วยงานของรัฐตองจัดใหประชาชนเขาตรวจดูอยู!แลว ตามประกาศคณะกรรมการ
ขอมูลข!าวสารของราชการ เรื่องกําหนดใหขอมูลข!าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจาง
ของหน!วยงานของรัฐเป3นขอมูลข!าวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ตามมาตรา 9 (8)
แห!งพระราชบัญญัติขอมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แต!หน!วยงานของรัฐไม!มีหนาที่
จะตองจัดส!งขอมูลข!าวสารดังกล!าวใหแก!ผูขอ
จึงให อบต.วังกระแจะ เปMดเผยขอมูลข!าวสารรายการที่ 1 แก!ผูอุทธรณ& โดยใหลบ ตัด
ทอน หรือทําดวยประการอื่นใด ที่ไม!เป3นการเปMดเผยชื่อและที่อยู!ของ ผูเสียภาษีเฉพาะที่เป3น
บุคคลธรรมดา ส!วนขอมูลข!ามูลสารรายการที่ 2 นั้น ใหยกอุทธรณ&
กรณีศึกษาที่ 8:

นาย ก. ถูกกล! าวหาว!า มีพฤติการณ&และปฏิ บัติ หนาที่โ ดยมิช อบเกี่ ยวกับ การ
บริหารงานโครงการก!อสรางสนามบินแห!งหนึ่ง จึงมีหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมขอให
เปMดเผยขอมูลข!าวสารเกี่ยวกับบุคคลชื่อพยานผูกล!าวหาและเอกสารพยานหลักฐานต!าง
ๆ กระทรวงคมนาคมไดมีหนังสือชี้แจงใหนาย ก. ทราบว!าเรื่องดังกล!าวอยู!ระหว!างการ
สอบสวน จึงไม!สามารถเปMดเผยได ทั้งนี้ เป3นไปตาม มาตรา ๑๕ (๒)

การวินิจฉัย :

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยขอมูลข!าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ!นดินและการบังคับใชกฎหมายพิจารณาแลวเห็นว!า ขอมูลข!าวสารที่ขอเป3นขอมูล
ข!า วสารเกี่ ย วกั บการสอบสวนขอเท็ จ จริ งเกี่ ย วกับ การปฏิ บั ติ ห นาที่ โ ดยมิ ช อบในวง
ราชการ ซึ่งเป3นเรื่องที่อยู!ระหว!างดําเนินการ การเปMดเผยอาจจะทําใหการปฏิบัติหนาที่
ตามกฎหมายของหน!วยงานของรัฐหรือการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพจึงมีมติ
ว!า กระทรวงคมนาคมมีคําสั่งมิใหเปMดเผยขอมูลเกี่ยวกับการสอบสวนฯ นั้นชอบแลว

กรณีศึกษาที่ 9:

ตามพระราชบัญญัติขอมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใหเปMดเผยขอมูลที่
เกี่ยวกับสัญญาในการดําเนินการต!างๆ ของหน!วยงานส!วนใหญ!เกือบทุกเรื่องจะตอง
เปMดเผยใหประชาชนไดรู
1. ประชาชน หมายถึง ประชาชนทั่วไปไม!มีขอยกเวนใช!หรือไม!
2. ในกรณีผูที่มาขอเอกสารสัญญาที่เขามาแข!งขันราคาในการจัดซื้อจัดจาง
ครั้งนี้ แต!ไม!ไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา หรือเป3นผูเขาเสนอราคาแต!
ไม!ไดรับการคัดเลือก มาขอตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดของสัญญา ซึ่ง
เอกสาร
3. และถาเปM ด เผยขอมู ล ทั้ งหมดจะเป3 น การไดเปรี ยบเสี ยเปรี ยบในการเขา
แข!งขันราคาในครั้งต!อไปหรือไม! และขอเสนอทางเทคนิคเป3นทรัพย&สินทาง
ป'ญญาหรือไม!

การวินิจฉัย :

คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว!าขอมูลข!าวสาร ตามขอ 1 ประชาชน หมายถึง
ประชาชนทั่วไปไม!มีขอยกเวน ขอ 2 สามารถขอตรวจสอบขอมูลไดแต!ตองสิ้นสุดการ
แข!งขันประกวดราคาแลว และขอ 3 ขอเสนอทางเทคนิคถือเป3นทรัพย&สินทางป'ญญา

ระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540
---------------------------------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐
เป.นปQที่ ๕๒ ในรัชกาลปRจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศว!า
โดยที่เป3นการสมควรใหมีกฎหมายว!าดวยขอมูลข!าวสารของราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภาดังต!อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว!า “พระราชบัญญัติขอมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแต!วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป3นตนไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่น ในส!วนที่บัญญัติไวแลวใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแห!งพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ขอมูลข!าวสาร” หมายความว!า สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่ง
ใดๆ ไม!ว!าการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ!านวิธีการใดๆ และไม!
ว!าจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟZม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ!าย ฟMล&ม
การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร& หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไว
ปรากฏได
“ขอมูลข!าวสารของราชการ” หมายความว!า ขอมูลข!าวสารที่อยู!ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน!วยงานของรัฐ ไม!ว!าจะเป3นขอมูลข!าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือ
ขอมูลข!าวสารเกี่ยวกับเอกชน
“หน!วยงานของรัฐ” หมายความว!า ราชการส!วนกลาง ราชการส!วนภูมิภาค ราชการส!วน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส!วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส!วนที่ไม!เกี่ยวกับการพิจารณา

พิพากษาคดี องค&กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน!วยงานอิสระของรัฐและหน!วยงานอื่นตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความว!า ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแก!หน!วยงานของรัฐ
“ขอมูลข!าวสารส!วนบุคคล” หมายความว!า ขอมูลข!าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล
เช!น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน
บรรดาที่ มีชื่อของผูนั้นหรือ มีเลขหมาย รหั ส หรือ สิ่งบอกลั กษณะอื่น ที่ทําใหรู ตัวผูนั้นได
เช!น ลายพิมพ&นิ้วมือ แผ!นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ!าย และใหหมายความรวมถึงขอมูล
ข!าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแก!กรรมแลวดวย
“คณะกรรมการ” หมายความว!า คณะกรรมการขอมูลข!าวสารของราชการ
“คนต!างดาว” หมายความว!า บุคคลธรรมดาที่ไม!มีสัญชาติไทยและไม!มีถิ่นที่อยู!
ในประเทศไทย และนิติบุคคลดังต!อไปนี้
(๑) บริษัทหรือหางหุนส!วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป3นของคนต!างดาว ใบหุนชนิดออกใหแก!ผูถือ
ใหถือว!าใบหุนนั้นคนต!างดาวเป3นผูถือ
(๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป3นคนต!างดาว
(๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค&เพื่อประโยชน&ของคนต!างดาว
(๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่ง
เป3นคนต!างดาว
นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถาเขาไปเป3นผูจัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคล
อื่น ใหถือว!าผูจัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจาของทุนดังกล!าวเป3นคนต!างดาว
มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวง
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๖ ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการขอมูลข!าวสารของราชการขึ้นในสังกัด
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการใหแก!
คณะกรรมการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยขอมูลข!าวสาร ประสานงานกับหน!วยงาน
ของรัฐ และใหคําปรึกษาแก!เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
การเป;ดเผยขอมูลขาวสาร
_______________
มาตรา ๗ หน!วยงานของรัฐตองส!งขอมูลข!าวสารของราชการอย!างนอยดังต!อไปนี้ลงพิมพ&
ใน ราชกิจจานุเบกษา
(๑) โครงสรางและการจัดองค&กรในการดําเนินงาน
(๒) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
(๓) สถานที่ติดต!อเพื่อขอรับขอมูลข!าวสาร หรือคําแนะนําในการติดต!อกับหน!วยงานของรัฐ

(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย
หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอย!างกฎ เพื่อใหมีผลเป3นการทั่วไปต!อเอกชน
ที่เกี่ยวของ
(๕) ขอมูลข!าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอมูลข!าวสารใดที่ไดมีการจัดพิมพ&เพื่อใหแพร!หลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามีการลง
พิมพ&ในราชกิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพ&นั้นก็ใหถือว!าเป3นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรค
หนึ่งแลว
ใหหน!วยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลข!าวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพร!เพื่อขายหรือ
จําหน!ายจ!ายแจก ณ ที่ทําการของหน!วยงานของรัฐแห!งนั้นตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๘ ขอมูลข!าวสารที่ตองลงพิมพ&ตามมาตรา ๗ (๔) ถายังไม!ไดลงพิมพ&ในราชกิจจา
นุเบกษา จะนํามาใชบังคับในทางที่ไม!เป3นคุณแก!ผูใดไม!ได เวนแต!ผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลข!าวสารนั้น
ตามความเป3นจริงมาก!อนแลวเป3นเวลาพอสมควร
มาตรา ๙ ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน!วยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูล
ข!าวสารของราชการอย!างนอยดังต!อไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ&และ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต!อเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่
เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล!าว
(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม!เขาข!ายตองลงพิมพ&ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ!ายประจําปVของปVที่กําลังดําเนินการ
(๔) คู!มือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่
ของเอกชน
(๕) สิ่งพิมพ&ที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป3นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร!วมทุนกับเอกชน
ในการจัดทําบริการสาธารณะ
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต!งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลข!าวสารที่นํามาใชในการ
พิจารณาไวดวย
(๘) ขอมูลข!าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอมูลข!าวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง ถามีส!วนที่ตองหามมิใหเปMดเผย
ตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยู!ดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไม!เป3น
การเปMดเผยขอมูลข!าวสารนั้น
บุคคลไม!ว!าจะมีส!วนไดเสียเกี่ยวของหรือไม!ก็ตาม ย!อมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอ
สําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลข!าวสารตามวรรคหนึ่งได ในกรณีที่สมควรหน!วยงานของรัฐ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ&เรียกค!าธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้
ใหคํานึงถึงการช!วยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย ทั้งนี้ เวนแต!จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว
เป3นอย!างอื่น
คนต!างดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเป3นไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไม!กระทบถึงขอมูลข!าวสารของราชการ
ที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีการเผยแพร!หรือเปMดเผย ดวยวิธีการอย!างอื่น
มาตรา ๑๑ นอกจากขอมูลข!าวสารของราชการที่ลงพิมพ&ในราชกิจจานุเบกษาแลว หรือที่
จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดแลว หรือที่มีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา ๒๖ แลว ถา
บุคคลใดขอขอมูลข!าวสารอื่นใดของราชการและคําขอของผูนั้นระบุขอมูลข!าวสารที่ตองการใน
ลักษณะที่อาจเขาใจไดตามควร ใหหน!วยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลข!าวสารนั้นใหแก!ผูขอ
ภายในเวลาอันสมควร เวนแต!ผูนั้นขอจํานวนมากหรือบ!อยครั้งโดยไม!มีเหตุผลอันสมควร
ขอมูลข!าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง!าย หน!วยงานของรัฐจะขอขยายเวลา
ในการจัดหาใหหรือจะจัดทําสําเนาใหในสภาพอย!างหนึ่งอย!างใด เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแก!
ขอมูลข!าวสารนั้นก็ได
ขอมูลข!าวสารของราชการที่หน!วยงานของรัฐจัดหาใหตามวรรคหนึ่งตองเป3นขอมูลข!าวสารที่
มีอยู!แลวในสภาพที่พรอมจะใหได มิใช!เป3นการตองไปจัดทํา วิเคราะห& จําแนก รวบรวม หรือจัด
ใหมีขี้นใหม! เวนแต!เป3นการแปรสภาพเป3นเอกสารจากขอมูลข!าวสารที่บันทึกไวในระบบการ
บันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร& หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกําหนด
แต!ถาหน!วยงานของรัฐเห็นว!ากรณีที่ขอนั้นมิใช!การแสวงหาผลประโยชน&ทางการคา และเป3นเรื่อง
ที่ จํ า เป3 น เพื่ อ ปกปZ อ งสิ ท ธิ เ สรี ภ าพสํ า หรั บ ผู นั้ น หรื อ เป3 น เรื่ อ งที่ จ ะเป3 น ประโยชน& แ ก! ส าธารณะ
หน!วยงานของรัฐจะจัดหาขอมูลข!าวสารนั้นใหก็ได
บทบัญญัติวรรคสามไม!เป3นการหามหน!วยงานของรัฐที่จะจัดใหมีขอมูลข!าวสารของราชการ
ใดขึ้นใหม!ใหแก!ผูรองขอ หากเป3นการสอดคลองดวยอํานาจหนาที่ตามปกติของหน!วยงานของรัฐนั้น
อยู!แลว
ใหนําความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับแก!การจัดหาขอมูล
ข!าวสารใหตามมาตรานี้ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่มีผูยื่นคําขอขอมูลข!าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แมว!าขอมูล
ข!าวสารที่ขอจะอยู!ในความควบคุมดูแลของหน!วยงานส!วนกลาง หรือส!วนสาขาของหน!วยงานแห!ง
นั้นหรือจะอยู!ในความควบคุมดูแลของหน!วยงานของรัฐแห!งอื่นก็ตาม ใหหน!วยงานของรัฐที่รับคํา
ขอใหคําแนะนํา เพื่อไปยื่นคําขอต!อหน!วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลข!าวสารนั้นโดยไม!ชักชา
ถาหน!วยงานของรัฐผูรับคําขอเห็นว!าขอมูลข!าวสารที่มีคําขอเป3นขอมูลข!าวสารที่จัดทําโดย
หน!วยงานของรัฐแห!งอื่น และไดระบุหามการเปMดเผยไวตามระเบียบที่กําหนดตามมาตรา ๑๖ ให
ส!งคําขอนั้นใหหน!วยงานของรัฐผูจัดทําขอมูลข!าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคําสั่งต!อไป

มาตรา ๑๓ ผูใดเห็นว!าหน!วยงานของรัฐไม!จัดพิมพ&ขอมูลข!าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม!จัด
ขอมูลข!าวสารไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ หรือไม!จัดหาขอมูลข!าวสารใหแก!ตนตาม
มาตรา ๑๑ หรือฝ`าฝaน หรือไม!ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหนาที่ล!าชาหรือเห็นว!าตน
ไม!ไดรับความสะดวกโดยไม!มีเหตุอันสมควร ผูนั้นมีสิทธิรองเรียนต!อคณะกรรมการ เวนแต!เป3นเรื่อง
เกี่ยวกับการมีคําสั่งมิใหเปMดเผยขอมูลข!าวสารตามมาตรา ๑๕ หรือคําสั่งไม!รับฟ'งคําคัดคานตาม
มาตรา ๑๗ หรือคําสั่งไม!แกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลข!าวสารส!วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
ในกรณีที่มีการรองเรียนต!อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตองพิจารณาใหแลว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต!วันที่ไดรับคํารองเรียน ในกรณีที่มีเหตุจําเป3นใหขยายเวลาออกไปได
แต!ตองแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแลวตองไม!เกินหกสิบวัน
หมวด ๒
ขอมูลขาวสารที่ไมตองเป;ดเผย
_______________
มาตรา
๑๔
ขอมูลข!าวสารของราชการที่อาจก!อใหเกิดความเสียหายต!อสถาบัน
พระมหากษัตริย&จะเปMดเผยมิได
มาตรา ๑๕ ขอมูลข!าวสารของราชการที่มีลักษณะอย!างหนึ่งอย!างใดดังต!อไปนี้ หน!วยงาน
ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิใหเปMดเผยก็ได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
ของหน!วยงานของรัฐ ประโยชน&สาธารณะ และประโยชน&ของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน
(๑) การเปMดเผยจะก!อใหเกิดความเสียหายต!อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ&ระหว!าง
ประเทศ และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(๒) การเปMดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม!อาจสําเร็จตาม
วัตถุประสงค&ได ไม!ว!าจะเกี่ยวกับการฟZองคดี การปZองกัน การปราบปราม การทดสอบ
การตรวจสอบ หรือการรูแหล!งที่มาของขอมูลข!าวสารหรือไม!ก็ตาม
(๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน!วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต!
ทั้งนี้ไม!รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลข!าวสารที่นํามาใชในการทํา
ความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกล!าว
(๔) การเปMดเผยจะก!อใหเกิดอันตรายต!อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(๕) รายงานการแพทย&หรือขอมูลข!าวสารส!วนบุคคลซึ่งการเปMดเผยจะเป3นการรุกล้ําสิทธิส!วน
บุคคลโดยไม!สมควร
(๖) ขอมูลข!าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปMดเผย หรือขอมูลข!าวสารที่มีผูให
มาโดยไม!ประสงค&ใหทางราชการนําไปเปMดเผยต!อผูอื่น
(๗) กรณีอื่นตามที่กําหนดใหพระราชกฤษฎีกา
คําสั่งมิใหเปMดเผยขอมูลข!าวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอย!างใดก็ได แต!ตองระบุไว
ดวยว!าที่เปMดเผยไม!ไดเพราะเป3ขอมูลข!าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และใหถือว!าการมีคําสั่ง
เปMดเผยขอมูลข!าวสารของราชการเป3นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐตามลําดับสายการ
บังคับบัญชา แต!ผูขออาจอุทธรณ&ต!อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยขอมูลข!าวสารไดตามที่
กําหนดในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๖ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว!าขอมูลข!าวสารของราชการจะเปMดเผยต!อ
บุคคลใดไดหรือไม!ภายใตเงื่อนไขเช!นใด และสมควรมีวิธีรักษามิใหรั่วไหลใหหน!วยงานของรัฐ
กําหนดวิธีการคุมครองขอมูลข!าวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดว!าดวยการ
รักษาความลับของทางราชการ
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเห็นว!า การเปMดเผยขอมูลข!าวสารของราชการใด
อาจกระทบถึงประโยชน&ไดเสียของผูใด ใหเจาหนาที่ของรัฐแจงใหผูนั้นเสนอ
คําคัดคานภายในเวลาที่กําหนด แต!ตองใหเวลาอันสมควรที่ผูนั้นอาจเสนอคําคัดคานได ซึ่งตองไม!
นอยกว!าสิบหาวันนับแต!วันที่ไดรับแจง
ผูที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง หรือผูที่ทราบว!าการเปMดเผยขอมูลข!าวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชน&ไดเสียของตน มีสิทธิคัดคานการเปMดเผยขอมูลข!าวสารนั้นไดโดยทําเป3นหนังสือ
ถึงเจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบ
ในกรณีที่มีการคัดคาน เจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบตองพิจารณาคําคัดคานและแจงผลการ
พิจารณาใหผูคัดคานทราบโดยไม!ชักชา ในกรณีที่มีคําสั่งไม!รับฟ'งคําคัดคาน เจาหนาที่ของรัฐจะ
เปMดเผยขอมูลข!าวสารนั้นมิไดจนกว!าจะล!วงพนกําหนดเวลาอุทธรณ&ตามมาตรา ๑๘ หรือจนกว!า
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยขอมูลข!าวสารไดมีคําวินิจฉัยใหเปMดเผยขอมูลข!าวสารนั้นได
แลวแต!กรณี

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคําสั่งมิใหเปMดเผยขอมูลข!าวสารใดตามมาตรา ๑๔
หรือมาตรา ๑๕ หรือมีคําสั่งไม!รับฟ'งคําคัดคานของผูมีประโยชน&ไดเสียตามมาตรา ๑๗ ผูนั้นอาจ
อุทธรณ&ต!อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยขอมูลข!าวสารภายในสิบหาวันนับแต!วันที่ไดรับแจง
คําสั่งนั้นโดยยื่นคําอุทธรณ&ต!อคณะกรรมการ
มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลข!าวสารที่มีคําสั่งมิใหเปMดเผยนั้นไม!ว!าจะเป3นการ
พิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยขอมูลข!าวสารหรือศาลก็ได
จะตองดําเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิใหขอมูลข!าวสารนั้นเปMดเผยแก!บุคคลอื่นใดที่ไม!จําเป3นแก!
การพิจารณาและในกรณีที่จําเป3นจะพิจารณาลับหลังคู!กรณีหรือคู!ความฝ`ายใดก็ได
มาตรา ๒๐ การเปMดเผยขอมูลข!าวสารใด แมจะเขาข!ายตองมีความรับผิดชอบตาม
กฎหมายใด ใหถือว!าเจาหนาที่ของรัฐไม!ตองรับผิดหากเป3นการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังต!อไปนี้
(๑) ขอมูลข!าวสารตามมาตรา ๑๕ ถาเจาหนาที่ของรัฐไดดําเนินการโดยถูกตองตามระเบียบ
ตามมาตรา ๑๖
(๒) ขอมูลข!าวสารตามมาตรา ๑๕ ถาเจาหนาที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มีคําสั่งใหเปMดเผยเป3นการทั่วไปหรือเฉพาะแก!บุคคลใด เพื่อประโยชน&อันสําคัญยิ่งกว!าที่เกี่ยวกับ
ประโยชน&สาธารณะ หรือชีวิต ร!างกาย สุขภาพ หรือประโยชน&อื่นของบุคคล และคําสั่งนั้นได
กระทําโดยสมควรแก!เหตุ ในการนี้จะมีการกําหนดขอจํากัดหรือเงื่อนไขในการใชขอมูลข!าวสารนั้น
ตามความเหมาะสมก็ได
การเปMดเผยขอมูลข!าวสารตามวรรคหนึ่งไม!เป3นเหตุใหหน!วยงานของรัฐพนจากความรับผิด
ตามกฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกล!าว
หมวด ๓
ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
______________
มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน&แห!งหมวดนี้ “บุคคล” หมายความว!า บุคคลธรรมดา
ที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่ไม!มีสัญชาติไทยแต!มีถิ่นที่อยู!ในประเทศไทย

มาตรา ๒๒ สํานักข!าวกรองแห!งชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแห!งชาติ และหน!วยงาน
ของรั ฐแห!ง อื่ นตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
อาจออกระเบี ย บโดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ& วิธีการ และเงื่อนไขที่มิใหนําบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา
๒๓ มาใชบังคับกับขอมูลข!าวสารส!วนบุคคลที่อยู!ในความควบคุมดูแลของหน!วยงานดังกล!าวก็ได
หน!วยงานของรัฐแห!งอื่นที่จะกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ตองเป3นหน!วยงาน
ของรัฐซึ่งการเปMดเผยประเภทขอมูลข!าวสารส!วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) จะเป3น
อุปสรรครายแรงต!อการดําเนินการของหน!วยงานดังกล!าว
มาตรา ๒๓ หน!วยงานของรัฐตองปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลข!าวสารส!วนบุคคล
ดังต!อไปนี้
(๑) ตองจัดใหมีระบบขอมูลข!าวสารส!วนบุคคลเพียงเท!าที่เกี่ยวของ และจําเป3นเพื่อการ
ดําเนินงานของหน!วยงานของรัฐใหสําเร็จตามวัตถุประสงค&เท!านั้น และยกเลิกการจัดใหมีระบบ
ดังกล!าวเมื่อหมดความจําเป3น
(๒) พยายามเก็บขอมูลข!าวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล โดยเฉพาะอย!างยิ่งในกรณีที่จะ
กระทบถึงประโยชน&ไดเสียโดยตรงของบุคคลนั้น
(๓) จัดใหมีการพิมพ&ในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยู!เสมอเกี่ยวกับสิ่ง
ดังต!อไปนี้
(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว
(ข) ประเภทของระบบขอมูลข!าวสารส!วนบุคคล
(ค) ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ
(ง) วิธีการขอตรวจดูขอมูลข!าวสารของเจาของขอมูล
(จ) วิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล
(ฉ) แหล!งที่มาของขอมูล
(๔) ตรวจสอบแกไขขอมูลข!าวสารส!วนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตองอยู!เสมอ
(๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแก!ระบบขอมูลข!าวสารส!วนบุคคล ตามความเหมาะสม
เพื่อปZองกันมิใหมีการนําไปใชโดยไม!เหมาะสมหรือเป3นผลรายต!อเจาของขอมูล
ในกรณีที่เก็บขอมูลข!าวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล หน!วยงานของรัฐตองแจงใหเจาของ
ขอมูลทราบล!วงหนาหรือพรอมกับการขอขอมูลถึงวัตถุประสงค&ที่จะนําขอมูลมาใช ลักษณะการใช
ขอมูลตามปกติ และกรณีที่ขอขอมูลนั้นเป3นกรณีที่อาจใหขอมูลไดโดยความสมัครใจหรือเป3นกรณี
มีกฎหมายบังคับ
หน!วยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบในกรณีมีการใหจัดส!งขอมูลข!าวสารส!วน
บุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะเป3นผลใหบุคคลทั่วไปทราบขอมูลข!าวสารนั้นได เวนแต!เป3นไปตามลักษณะ
การใชขอมูลตามปกติ
มาตรา ๒๔ หน!วยงานของรัฐจะเปMดเผยขอมูลข!าวสารส!วนบุคคลที่อยู!ในความควบคุมดูแล
ของตนต!อหน!วยงานของรัฐแห!งอื่นหรือผูอื่น โดยปราศจากความยินยอมเป3นหนังสือของเจาของ
ขอมูลที่ใหไวล!วงหนาหรือในขณะนั้นมิได เวนแต!เป3นการเปMดเผยดังต!อไปนี้
(๑) ต!อเจาหนาที่ของรัฐในหน!วยงานของตน เพื่อการนําไปใชตามอํานาจหนาที่ของหน!วยงาน
ของรัฐแห!งนั้น

(๒) เป3นการใชขอมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค&ของการจัดใหมีระบบขอมูลข!าวสารส!วน
บุคคลนั้น
(๓) ต!อหน!วยงานของรัฐที่ทํางานดวยการวางแผน หรือการสถิติ หรือสํามะโนต!างๆ ซึ่งมี
หนาที่ตองรักษาขอมูลข!าวสารส!วนบุคคลไวไม!ใหเปMดเผยต!อไปยังผูอื่น
(๔) เป3นการใหเพื่อประโยชน&ในการศึกษาวิจัย โดยไม!ระบุชื่อหรือส!วนที่ทําใหรูว!าเป3นขอมูล
ข!าวสารส!วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด
(๕) ต!อหอจดหมายเหตุแห!งชาติ กรมศิลปากร หรือหน!วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ง เพื่อการตรวจดูคุณค!าในการเก็บรักษา
(๖) ต!อเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อการปZองกันการฝ`าฝaนหรือไม!ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน
การสอบสวน หรือการฟZองคดี ไม!ว!าเป3นคดีประเภทใดก็ตาม
(๗) เป3นการใหซึ่งจําเป3น เพื่อการปZองกันหรือระงับอันตรายต!อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล
(๘) ต!อศาล และเจาหนาที่ของรัฐหรือหน!วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายที่
จะขอขอเท็จจริงดังกล!าว
(๙) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
การเปMดเผยขอมูลข!าวสารส!วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ใหมี
การจัดทําบัญชีแสดงการเปMดเผยกํากับไวกับขอมูลข!าวสารนั้น ตามหลักเกณฑ&และวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย!อมมีสิทธิที่จะไดรูถึงขอมูล
ข!าวสารส!วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคําขอเป3นหนังสือ หน!วยงานของรัฐที่
ควบคุมดูแลขอมูลข!าวสารนั้นจะตองใหบุคคลนั้นหรือผูกระทําการแทนบุคคลนั้นไดตรวจดูหรือ
ไดรับสําเนาขอมูลข!าวสารส!วนบุคคลส!วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น และใหนํามาตรา ๙ วรรคสอง และ
วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
การเปMดเผยรายงานการแพทย&ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถากรณีมีเหตุอันควรเจาหนาที่ของรัฐจะ
เปMดเผยต!อเฉพาะแพทย&ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได
ถาบุคคลใดเห็นว!าขอมูลข!าวสารส!วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส!วนใดไม!ถูกตองตามที่เป3นจริง ใหมี
สิทธิยื่นคําขอเป3นหนังสือใหหน!วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลข!าวสารแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ
ขอมูลข!าวสารส!วนนั้นได ซึ่งหน!วยงานของรัฐจะตองพิจารณาคําขอดังกล!าว และแจงใหบุคคลนั้น
ทราบโดยไม!ชักชา
ในกรณีที่หน!วยงานของรัฐไม!แกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลข!าวสารใหตรงตามที่มีคําขอ ให
ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณ&ต!อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยขอมูลข!าวสารภายในสามสิบวันนับแต!วัน
ไดรับแจงคําสั่งไม!ยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลข!าวสาร
โดยยื่นคําอุทธรณ&ต!อ
คณะกรรมการ และไม!ว!ากรณีใดๆ ใหเจาของขอมูลมีสิทธิรองขอใหหน!วยงานของรัฐหมายเหตุคํา
ขอของตนแนบไวกับขอมูลข!าวสารส!วนบุคคลที่เกี่ยวของได
ใหบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และ
มาตรานี้แทนผูเยาว& คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ หรือเจาของขอมูลที่ถึงแก!
กรรมแลวก็ได
หมวด ๔

เอกสารประวัติศาสตร&
___________
มาตรา ๒๖ ขอมูลข!าวสารของราชการที่หน!วยงานของรัฐไม!ประสงค&จะเก็บรักษาหรือมี
อายุครบกําหนดตามวรรคสองนับแต!วันที่เสร็จสิ้นการจัดใหมีขอมูลข!าวสารนั้น ใหหน!วยงานของรัฐ
ส!งมอบใหแก!หอจดหมายเหตุแห!งชาติ กรมศิลปากรหรือหน!วยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา
กําหนดเวลาตองส!งขอมูลข!าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งใหแยกประเภท ดังนี้
(๑) ขอมูลข!าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบหาปV
(๒) ขอมูลข!าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยี่สิบปV
กําหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปไดในกรณีดังต!อไปนี้
(๑) หน!วยงานของรัฐยังจําเป3นตองเก็บรักษาขอมูลข!าวสารของราชการไวเองเพื่อประโยชน&
ในการใชสอย โดยตองจัดเก็บและจัดใหประชาชนไดศึกษาคนควาตามที่จะตกลงกับหอจดหมาย
เหตุแห!งชาติ กรมศิลปากร
(๒) หน!วยงานของรัฐเห็นว!า ขอมูลข!าวสารนั้นยังไม!ควรเปMดเผย โดยมีคําสั่งขยายเวลา
กํากับไวเป3นการเฉพาะราย คําสั่งการขยายเวลานั้นใหกําหนดระยะเวลาไวดวย
แต!จะกําหนดเกินคราวละหาปVไม!ได
การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายเวลาไม!เปMดเผยจนเกินความจําเป3น ใหเป3นไปตาม
หลักเกณฑ&และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติตามมาตรานี้ มิใหใชบังคับกับขอมูลข!าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออก
ระเบียบกําหนดใหหน!วยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐจะตองทําลายหรืออาจทําลายไดโดยไม!
ตองเก็บรักษา
หมวด ๕
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
______________
มาตรา ๒๗ ใหมีคณะกรรมการขอมูลข!าวสารของราชการ ประกอบดวยรัฐมนตรี ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป3นประธาน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ& ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต!างประเทศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย& เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห!งชาติ
เลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร ผูอํานวยการสํานักข!าวกรองแห!งชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และ
ผูทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต!งตั้งอีกเกาคนเป3นกรรมการ
ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแต!งตั้งขาราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง
เป3นเลขานุการ และอีกสองคนเป3นผูช!วยเลขานุการ
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังต!อไปนี้

(๑) สอดส!องดูแล และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐและ
หน!วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ใหคําปรึกษาแก!เจาหนาที่ของรัฐหรือหน!วยงานของรัฐ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ตามที่ไดรับคําขอ
(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของ
คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) พิจารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียนตามมาตรา ๑๓
(๕) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอคณะรัฐมนตรีเป3นครั้ง
คราวตามความเหมาะสม แต!อย!างนอยปVละหนึ่งครั้ง
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
(๗) ดําเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๒๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแต!งตั้งตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยู!ในตําแหน!ง
คราวละสามปVนับแต!วันที่ไดรับแต!งตั้ง ผูที่พนจากตําแหน!งแลวอาจไดรับแต!งตั้งใหม!ได
มาตรา ๓๐ นอกจากการพนจากตําแหน!งตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแต!งตั้ง
ตามมาตรา ๒๗ พนจากตําแหน!ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร!อง หรือไม!สุจริตต!อหนาที่
หรือหย!อนความสามารถ
(๔) เป3นบุคคลลมละลาย
(๕) เป3นคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต!เป3นโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไม!นอยกว!ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป3นองค&ประชุม
ใหประธานกรรมการเป3นประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไม!มาประชุมหรือไม!อาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป3นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเท!ากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป3นเสียงชี้
ขาด
มาตรา ๓๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหส!งวัตถุ
เอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่หน!วยงานของรัฐปฏิเสธว!าไม!มีขอมูลข!าวสารตามที่มีคําขอไม!ว!าจะ
เป3นกรณีมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถาผูมีคําขอไม!เชื่อว!าเป3นความจริงและรองเรียนต!อ
คณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการมีอํานาจเขาดําเนินการตรวจสอบขอมูลข!าวสาร
ของราชการที่เกี่ยวของได และแจงผลการตรวจสอบใหผูรองเรียนทราบ

หน!วยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองยินยอมใหคณะกรรมการหรือผูซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายเขาตรวจสอบขอมูลข!าวสารที่อยู!ในความครอบครองของตนได ไม!ว!าจะเป3นขอมูล
ข!าวสารที่เปMดเผยไดหรือไม!ก็ตาม
มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแต!งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย!างใด
อย!างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ไดและใหนําความในมาตรา ๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๖
คณะกรรมการวินิจฉัยการเป;ดเผยขอมูลขาวสาร
________________
มาตรา ๓๕ ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยขอมูลข!าวสารสาขาต!างๆ ตามความ
เหมาะสม ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต!งตั้งตามขอเสนอของคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่พิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ&คําสั่งมิใหเปMดเผยขอมูลข!าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือคําสั่งไม!รับ
ฟ'งคําคัดคานตามมาตรา ๑๗ และคําสั่งไม!แกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลข!าวสารส!วนบุคคลตาม
มาตรา ๒๕
การแต!งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยขอมูลข!าวสารตามวรรคหนึ่ง ใหแต!งตั้งตาม
สาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของขอมูลข!าวสารของราชการ เช!น ความมั่นคงของประเทศ
เศรษฐกิจและการคลังของประเทศ หรือการบังคับใชกฎหมาย
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยขอมูลข!าวสาร คณะหนึ่งๆ ประกอบดวย
บุคคลตามความจําเป3น แต!ตองไม!นอยกว!าสามคน และใหขาราชการที่คณะกรรมการแต!งตั้ง
ปฏิบัติหนาที่เป3นเลขานุการและผูช!วยเลขานุการ
ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลข!าวสารของหน!วยงานของรัฐแห!งใด กรรมการวินิจฉัยการ
เปMดเผยขอมูลข!าวสารซึ่งมาจากหน!วยงานของรัฐแห!งนั้นจะเขาร!วมพิจารณาดวยไม!ได
กรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยขอมูลข!าวสาร จะเป3นเลขานุการหรือผูช!วยเลขานุการไม!ได
มาตรา ๓๗ ใหคณะกรรมการพิจารณาส!งคําอุทธรณ&ใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผย
ขอมูลข!าวสาร โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยขอมูล
ข!าวสารแต!ละสาขาภายในเจ็ดวัน นับแต!วันที่คณะกรรมการไดรับคําอุทธรณ&
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยขอมูลข!าวสารใหเป3นที่สุด และในการมีคํา
วินิจฉัยจะมีขอสังเกตเสนอต!อคณะกรรมการเพื่อใหหน!วยงานของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติเกี่ยวกับกรณี
ใดตามที่เห็นสมควรก็ได
ใหนําความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใชบังคับแก!การพิจารณาอุทธรณ&ของ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยขอมูลข!าวสารโดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยขอมูลข!าวสาร แต!ละสาขา
วิธีพิจารณาและวินิจฉัย และองค&คณะในการพิจารณาและวินิจฉัย ใหเป3นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๙ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทกําหนดโทษที่
ประกอบกับบทบัญญัติดังกล!าวมาใชบังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยขอมูลข!าวสารโดย
อนุโลม

หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
_______________
มาตรา ๔๐ ผูใดไม!ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา ๓๒ ตองระวาง
โทษจําคุกไม!เกินสามเดือน หรือปรับไม!เกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๑ ผูใดฝ`าฝaนหรือไม!ปฏิบัติตามขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่เจาหนาที่ของรัฐกําหนด
ตามมาตรา ๒๐ ตองระวางโทษจําคุกไม!เกินหนึ่งปV หรือปรับไม!เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ

บทเฉพาะกาล
_____________
มาตรา ๔๒ บทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มิใหใชบังคับกับขอมูล
ข!าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก!อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหหน!วยงานของรัฐจัดพิมพ&ขอมูลข!าวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดใหมีขอมูลข!าวสารตาม
วรรคหนึ่งไวเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได แลวแต!กรณี
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ&และวิธีการที่
คณะกรรมการจะไดกําหนด
มาตรา ๔๓ ใหระเบียบว!าดวยการรักษาความปลอดภัยแห!งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ ในส!วนที่
เกี่ยวกับขอมูลข!าวสารของราชการ ยังคงใชบังคับต!อไปไดเท!าที่ไม!ขัดหรือแยงต!อพระราชบัญญัตินี้
เวนแต!ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๖ จะไดกําหนดเป3นอย!างอื่น
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให
ประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลข!าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต!างๆ ของรัฐเป3น
สิ่งจําเป3น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับ
ความเป3นจริง อันเป3นการส!งเสริมใหมีความเป3นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกําหนดให
ประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลข!าวสารของราชการ โดยมีขอยกเวนอันไม!ตองเปMดเผยที่แจงชัดและ
จํากัดเฉพาะขอมูลข!าวสารที่หากเปMดเผยแลวจะเกิดความเสียหายต!อประเทศชาติหรือต!อประโยชน&

ที่สําคัญของเอกชน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหมั่นคงและจะยังผลใหประชาชนมี
โอกาสรูถึงสิทธิหนาที่ของตนอย!างเต็มที่ เพื่อที่จะปกป'กรักษาประโยชน&ของตนไดอีกประการหนึ่ง
ดวย ประกอบกับสมควรคุมครองสิทธิส!วนบุคคลในส!วนที่เกี่ยวของกับขอมูลข!าวสารของราชการ
ไปพรอมกัน จึงจําเป3นตองตราพระราชบัญญัตินี้

ระเบียบสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ
ว!าดวยการจัดใหมีขอมูลข!าวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ. 2546
โดยที่พระราชบัญญัติขอมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการจัดขอมูล
ข!าวสารของราชการ เรื่องหลักเกณฑ&และวิธีเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลข!าวสารของราชการไวใหประชาชนเขา
ตรวจดู กําหนดใหหน!วยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลข!าวสารของราชการเพื่อลงพิมพ&เผยแพร!ในราชกิจจา
นุ เ บกษาและจั ดใหมี ขอมู ล ข! า วสารของราชการเพื่ อ ใหประชาชนเขาตรวจดู โ ดยสะดวกและเป3 น ระเบี ย บ
สํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส
คนพิการและผูสูงอายุ จึงวาง
ระเบียบไวดังต!อไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกว!า “ระเบียบสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส
คนพิการและผูสูงอายุ ว!าดวยการจัดใหมีขอมูลข!าวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ. 2546”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับนับแต!วันประกาศเป3นตนไป
ขอ 3 บรรดา ระเบีย บ ขอบังคับ และคํา สั่งอื่น ใดของสํ านั กงานส!งเสริมสวั สดิ ภาพและพิทักษ& เด็ ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ ในส!วนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ระเบียบนี้ใหใชบังคับแก!ขาราชการ ลูกจาง และผูมาช!วยปฏิบัติราชการของสํานักงานส!งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ
ขอ 5 ในระเบียบนี้
“ขอมูลข!าวสารของราชการ” หมายความว!า สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล
หรือสิ่งใด ๆ ที่อยู!ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ สํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน
ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ ตามกฎหมายว!าดวยขอมูลข!าวสารของราชการ
“สท.” หมายความว!า สํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คน
พิการและผูสูงอายุ
ขอ 6 ใหผูอํานวยการสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและ
ผูสูงอายุ รักษาการตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ รวมทั้งอํานาจในการวินิจฉัยสั่งการ
เพื่อเป3นไปตามระเบียบนี้

หมวด 1
คณะกรรมการขอมูลข!าวสาร สท.
ขอ 7 ใหมี “คณะกรรมการขอมูลข!าวสาร สํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน
ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ” เรียกโดยย!อว!า “กข.สท.” ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงานส!งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ เป3นที่ปรึกษากรรมการ รอง
ผูอํานวยการสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ ที่ไดรับ
มอบหมายเป3นประธานกรรมการ รองผูอํานวยการสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน
ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ เป3นรองประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานักส!งเสริมและพิทักษ&เด็ก
ผูอํานวยการสํานักส!งเสริมและพิทักษ&เยาวชน ผูอํานวยการสํานักส!งเสริมและพิทักษ&ผูดอยโอกาส ผูอํานวยการ
สํานักส!งเสริมและพิทักษ&คนพิการ ผูอํานวยการสํานักส!งเสริมและพิทักษ&ผูสูงอายุ และผูอํานวยการกองส!งเสริม
และพัฒนาเครือข!าย เป3นกรรมการ
ใหผูอํานวยการกองกลาง เป3นกรรมการและเลขานุการ และใหหัวหนาฝ`ายการเจาหนาที่ หัวหนาฝ`าย
แผนงานและประเมินผล หัวหนาฝ`ายนิติการ หัวหนาฝ`ายบริหารงานทั่วไป เป3นกรรมการและผูช!วยเลขานุการ
ขอ 8 ให กข.สท. มีอํานาจและหนาที่ดังต!อไปนี้
(1) กํากับ ดูแล บริหาร และปฏิบัติการใหเป3นไปตามกฎหมายว!าดวยขอมูลข!าวสารของราชการ
(2) พิจารณาวางระเบียบ กฎเกณฑ&เกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขออนุญาต และการ
บริการประชาชน เกี่ยวกับขอมูลข!าวสารของราชการ
(3) พิจารณาวินิจฉัยประเภทต!าง ๆ ของขอมูลข!าวสาร
(4) พิจารณาวินิจฉัยขอมูลข!าวสารของราชการที่ตองเปMดเผยหรือไม!ตองเปMดเผย
(5) วิ นิ จ ฉั ย คํ า รองขอใหทบทวนคํ า สั่ ง ไม! เ ปM ด เผยขอมู ล คํ า สั่ ง ไม! รั บ ฟ' ง คํ า คั ด คาน
หรือคําสั่งไม!แกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลข!าวสารส!วนบุคคล
(6) แต!งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
(7) อํานาจหนาที่อื่นใด เพื่อใหเป3นไปตามกฎหมายว!าดวยขอมูลข!าวสารของราชการ
ขอ 9 การประชุม กข.สท. ตองมีกรรมการมาประชุมไม!นอยกว!ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงเป3น
องค&ประชุม
ถาประธานหรือรองประธานไม!มาประชุม หรือไม!อยู!ในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป3นประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเท!ากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป3นการชี้ขาด
ขอ 10 ใหนําความในขอ 9 มาใชบังคับการประชุมคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานที่ กข.สท.
แต!งตั้งขึ้นโดยอนุโลม
ขอ 11 มติของ กข.สท. ใหถือเป3นยุติ เวนแต!มีความเห็นเป3นหลายฝ`ายหรือมีเหตุอันสมควร กรณีที่กอง
หรือสํานักเจาของเรื่องมีความเห็นเป3นอย!างอื่นใหเสนอ ผูอํานวยการสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&
เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ วินิจฉัยต!อไป
หมวด 2
การจัดระบบขอมูลข!าวสารของราชการ
ขอ 12 ใหกอง และสํานักต!าง ๆ ของ สท. จัดระบบ ประเภทและทําดรรชนีขอมูลข!าวสารที่อยู!ในความ
รับผิดชอบ ส!งใหกองกลาง สท. เพื่อรวบรวมและจัดระบบขอมูลนั้นไวใหประชาชนเขาตรวจดู
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว!า ขอมูลข!าวสารของราชการใดจะนําพิมพ&ลงในราชกิจจานุเบกษา
หรือจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู ใหเสนอ กข.สท. วินิจฉัยตามอํานาจหนาที่ต!อไป

ขอ 13 ในการดําเนินงานตามขอ 12 ใหกอง และสํานักต!าง ๆ ใน สท. จัดใหมีเจาหนาที่เพื่อ
ควบคุมดูแลตรวจสอบ ติดตาม และประสานงานในการดําเนินการดังกล!าวใหเป3นไปดวยความเรียบรอย
หมวด 3
การขอขอมูลข!าวสารของราชการและการอนุญาต
ขอ 14 การเขาตรวจดู ศึกษาคนควา หรือขอสําเนาขอมูลข!าวสารของราชการและการอนุญาต ให
เป3นไปตามหลักเกณฑ& ที่ กข.สท. กําหนด
ขอ 15 การขอขอมูลข!าวสารของราชการตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาล ใหนําเสนอ
ผูอํานวยการสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ
พิจารณาอนุญาต
ขอ 16 ขอมูลข!าวสารของราชการใดหากมีกฎหมาย ระเบียบอื่นหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับขอมูลข!าวสารนั้นไวเป3นกรณีพิเศษ การขอขอมูลข!าวสารของราชการและการอนุญาตจะตองปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล!าวนั้นดวย
หมวด 6
การบริการขอมูลข!าวสารของราชการ
ขอ 17 ใหกองกลางดําเนินการใหบริการขอมูลข!าวสารของราชการ ไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา
คนควา ตลอดจนเผยแพร! ขาย จําหน!ายจ!ายแจก รวมทั้งจัดทําสําเนาขอมูลข!าวสารของราชการดวย
การบริการขอมูลข!าวสารของราชการนอกจากที่กล!าวไววรรคหนึ่ง ใหเป3นไปตามที่ กข. สท.
กําหนด
ขอ 18 ขอมูลข!าวสารของราชการที่มีไวเผยแพร!เพื่อขายหรือจําหน!าย ใหคิดค!าใชจ!ายตามที่ กข.สท.
กําหนด
ขอ 19 การเรียกค!าธรรมเนียมการขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลข!าวสารของ
ราชการ ใหเป3นไปตามหลักเกณฑ&ที่ กข.สท. กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายว!าดวย
ขอมูลข!าวสารของราชการ
ขอ 20 รายไดจากการขายหรือจําหน!ายขอมูลข!าวสารของราชการตามขอ 18 และค!าธรรมเนียมตาม
ขอ 19 ใหปฏิบัติตามระเบียบของราชการ
ขอ 21 การบริการส!งขอมูลข!าวสารของราชการที่เปMดเผยทางโทรสาร ใหดําเนินการไดเฉพาะกรณี
เร!งด!วน โดยใหคํานึงถึงความสิ้นเปลือง เช!น จํานวนขอมูลข!าวสารของราชการ ระยะเวลา และค!าใชจ!ายในการ
ส!ง ทั้งนี้ ใหผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการสํานักต!าง ๆ ของ สท. เป3นผูพิจารณาอนุญาต
ขอ 22 การบริการขอมูลข!าวสารของราชการใหดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว
หมวด 5
สถานที่บริการขอมูลข!าวสารของราชการ
ขอ 23 ใหกองกลาง จัดสถานที่บริการขอมูลข!าวสารของราชการ การติดต!อเพื่อขอรับขอมูลข!าวสาร
ของราชการ หรือใหคําแนะนําในการติดต!อกับหน!วยงานของรัฐ และเป3นศูนย&ประสานงานกับกอง และสํานัก
ต!าง ๆ ใน สท. เพื่อใหบริการขอมูลข!าวสารของราชการ

ประกาศ ณ วันที่ มิถุนายน 2546

(นางสุรภี วะสีนนท&)
ผูอํานวยการสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ

ประกาศสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ
เรื่องการเรียกเก็บค!าธรรมเนียมขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลข!าวสาร
…………………………………………………………
เพื่ อ ใหเป3 น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ข อมู ล ข! า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบี ย บ
สํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ ว!าดวยการจัดใหมี
ขอมูลข!าวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ. 2546
อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส
คนพิการ และผูสูงอายุ ว!าดวยการจัดใหมีขอมูลข!าวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ. 2546 ขอ
8(2) โดยผ!านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขอมูลข!าวสารของสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ จึงกําหนดเกณฑ&การเรียกเก็บเงินค!าธรรมเนียมขอสําเนา หรือขอ
สําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลข!าวสาร
แห!งพระราชบัญญัติขอมูลข!าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ไวดังต!อไปนี้
5. ค!าธรรมเนียมการทําสําเนาโดยเครื่องถ!ายเอกสาร มีอัตราดังนี้
(1) กระดาษ เอ 4
หนาละ
1
(2) กระดาษ เอ 3
หนาละ
3
(3) แผ!นดิสเก็ต
แผ!นละ
10
(4) แผ!นซีดี
แผ!นละ
15

บาท
บาท
บาท
บาท

6. การเรียกเก็บค!าธรรมเนียมการใหคํารับรองขอมูลข!าวสารมีอัตราคํารับรองละ 5 บาท
7. กรณี ที่ ผู ขอสํ า เนาหรื อ ขอสํ า เนาที่ มี คํ า รั บ รองถู ก ตองเป3 น ผู ที่ มี ร ายไดนอย
ใหขาราชการระดับ 5 ขึ้น ไป ซึ่งเป3น ผูควบคุ มดูแลขอมูล ข!าวสารนั้น พิจ ารณายกเวนค! าธรรมเนีย มใหตาม
สมควรแก!กรณีได
8. กรณีที่ผูขอสําเนาขอมูลข!าวสารซึ่งสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน
ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ ราบรวมและจัดใหมีขอมูลข!าวสารนั้นไวเผยแพร!เพื่อแจกจ!ายเป3นการทั่วไป
ใหขาราชการระดับ 5 ขึ้นไป ซึ่งเป3นผูควบคุมดูแลขอมูลข!าวสารนั้น พิจารณายกเวนค!าธรรมเนียมทุกกรณี
ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ& พ.ศ. 2548

พนิตา กําภู ณ อยุธยา
(นางพนิตา กําภู ณ อยุธยา)
ผูอํานวยการสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ

ประกาศสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ
เรื่อง การจัดระบบขอมูลข!าวสารส!วนบุคคล
…………………………………………………………
เพื่อใหเป3นไปตามพระราชบัญญัติขอมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 23 (3) ที่
กําหนดใหหน!วยงานของรัฐตองปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลข!าวสารส!วนบุคคล โดยจัดใหมีการพิมพ&ใน
ราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยู!เสมอ
อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส
คนพิการ และผูสูงอายุ ว!าดวยการจัดใหมีขอมูลข!าวสารของราชการไวใหประชาชนตรวจดู พ.ศ. 2546 ขอ 8
(2) โดยผ! า นความเห็ น ชอบคณะกรรมการขอมู ล ข! า วสารของสํ า นั กงานส! งเสริ มสวั ส ดิ ภ าพและพิ ทั กษ& เ ด็ ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ (สท.) จึงออกประกาศการจัดระบบขอมูลข!าวสารส!วนบุคคลตาม
พระราชบัญญัติขอมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไวดังนี้
ขอ 1 ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บรักษาขอมูลไว
(1) ขาราชการ/พนักงานราชการ
(2) ลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว
(3) ผูที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ
(4) ผูที่ไดรับเงินอุดหนุน/ทุนประเภทต!างๆ
(5) ผูกูยืมเงินทุนต!างๆ
(6) ผูใชบริการหองสมุด/สมาชิกหองสมุด
ขอ 2 ประเภทของระบบขอมูลข!าวสารส!วนบุคคล
(1) ตามขอ 1(1) และขอ 1(2) จัดเก็ บเป3นสมุดประวัติ แฟZมประวัติ ก.พ.7
และระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอร&
(2) ตามขอ 1(3) – ขอ 1(6) จั ดเก็บ เป3น แฟZ มประวัติ ทะเบีย นประวัติ และ
ระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอร&
ขอ 3 ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ
(1) ตามขอ 1(1) และขอ 1(2) ใชเพื่อประโยชน&สําหรับการบริหารงานบุคคล
(2) ตามขอ 1(3) – ขอ1(6) ใชเพื่อประโยชน&สําหรับการใหบริการและการ
สงเคราะห&ช!วยเหลือประเภทต!างๆ
ขอ 4 วิธีการขอตรวจดูขอมูลข!าวสารของเจาของขอมูล
(1) ตามขอ 1(1) และขอ 1(2) เจาของขอมูลยื่นคําขอตรวจดูขอมูลดวยตนเอง
โดยยื่นคําขอต!อฝ`ายการเจาหนาที่ กองกลาง สท.
(2) ตามขอ 1(3) – ขอ1(4) เจาของขอมูลหรือบุคคลทั่วไปยื่นคําขอตรวจดู
ขอมูลต!อสํานัก/กอง/ศูนย&ต!างๆที่รับผิดชอบ
(3) ตามขอ 1(5) เจาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของยื่นคําขอตรวจดูขอมูล
ต!อสํานัก/กอง/ศูนย&ต!างๆที่รับผิดชอบ

(4) ตามขอ 1(6) เจาของขอมู ล ยื่ น คํ า ขอตรวจดู ข อมู ล ไดที่ เ จาหนาที่
บรรณารักษ&ของ สท.
ขอ 5 วิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล
(1) ผูเป3น เจาของขอมู ลเป3น ผู ขอแกไขเปลี่ย นแปลง โดยยื่ นคํ าขอพรอม
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอมูลต!อสํานัก/กอง/ศูนย& ที่รับผิดชอบ
(2) เจาหนาที่สํานัก/กอง/ศูนย&ของ สท. ที่ผูรับผิดชอบ/ผูใชขอมูลตามปกติ
เป3นผูขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอ ๕ วิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล
ขอ 6 แหล!งที่มาของขอมูล
(1) ตามขอ 1(1) และขอ 1(2) เจาของขอมูล หน!วยงานในสังกัดของเจาของ
ขอมูล คําสั่งเกี่ยวกับเจาของขอมูล เช!น คําสั่งแต!งตั้ง ยาย เป3นตน
(2) ตามขอ 1(3) ถึง ขอ 1(6) เจาของขอมูลและหน!วยงานที่รับผิดชอบ
ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ& พ.ศ. 2548
พนิตา กําภู ณ อยุธยา
(นางพนิตา กําภู ณ อยุธยา)
ผูอํานวยการสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ

ประกาศสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ
เรื่อง ประเภท หลักเกณฑ&การขอ การอนุญาต และการบริการขอมูลข!าวสาร
…………………………………………………………
เพื่อใหเป3นไปตามพระราชบัญญัติขอมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบ
สํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ ว!าดวยการจัด
ใหมีขอมูลข!าวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ.2546
อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส
คนพิการ และผูสูงอายุ (สท.) ว!าดวยการจัดใหมีขอมูลข!าวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ.
2546 ขอ 8 (2) โดยผ!านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขอมูลข!าวสารของสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ&เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ (สท.) จึงกําหนดประเภทหลักเกณฑ&การขอ การ
อนุญาต และการบริการขอมูลข!าวสาร ดังต!อไปนี้
1. ประเภทของขอมูลข!าวสาร
1.1 ขอมูลข!าวสารที่เปMดเผยได ไดแก! เรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โครงสรางการจัดองค&กร วิธีการดําเนินงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีซึ่งเป3นเรื่องที่
กําหนดชั้นความลับ หรือยกเลิกชั้นความลับ มติคณะกรรมการที่แต!งตั้งโดยกฎหมาย ขอบังคับขอกําหนด คําสั่ง
หนังสือเวียน แบบแผน นโยบาย การตีความ ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยเกี่ยวกับการดําเนินการจัดซื้อ จัด
จาง จางที่ปรึกษา จางออกแบบ และการควบคุมงานซึ่งไดรับการอนุมัติแลวรวมทั้งความเห็นแยง และคําสั่งที่
เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัย แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ!ายประจําปVของปVที่กําลังดําเนินการ คู!มือ
หรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน สิ่งพิมพ&เพื่อ
เผยแพร!และประชาสัมพันธ& ข!าวประชาสัมพันธ& รายงานประจําปV รายงานวิชาการ
1.2 ขอมูลข!าวสารที่หามมิใหเปMดเผย ไดแก! ขอมูลข!าวสารของราชการที่อาจ
ก!อใหเกิดความเสียหายต!อสถาบันพระมหากษัตริย&
1.3 ขอมูลข!าวสารที่ไม!เปMดเผยแก!บุคคลทั่วไป (ซึ่งมิใช!เจาหนาที่สํานักงานส!งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุที่เกี่ยวของ) มีดังนี้
1.3.1 เอกสารสอบสวนทางวินัยที่ไดดําเนินการไปแลว แต!ยังไม!แลวเสร็จ
1.3.2 เอกสารการสอบสวนทางวินัยที่เสร็จแลว แต!อยู!ระหว!างรอการพิจารณา
ลงโทษทางวินัยของสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ (สท.)
หรือ อ.ก.พ. สท. หรือ อ.ก.พ. กระทรวง
1.3.3 เอกสารการสอบขอเท็จจริงที่ผูอํานวยการสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ ยังไม!ไดวินิจฉัยสั่งการ
1.3.4 เอกสารหลักฐานในการประกอบการพิจารณาสรรหา แต!งตั้ง โยกยาย
ระหว!างดําเนินการก!อนออกคําสั่ง
1.3.5 เอกสารหลักฐานในการสอบบรรจุ เลื่อนระดับ เขารับการฝfกอบรมที่อยู!
ระหว!างการออกคําสั่ง
1.3.6 เอกสารการดําเนินการจัดซื้อ จัดจางที่เกี่ยวกับวงเงินงบประมาณหรือ
ประมาณราคาที่อยู!ระหว!างดําเนินการ
1.3.7 เอกสารหลักฐานในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาร!วมโครงการต!าง ๆ ที่
อยู!ระหว!างการดําเนินการ
1.3.8 เอกสารการจัดซื้อจัดจางของสํานัก/กอง/ศูนย& ที่อยู!ระหว!างดําเนินการ

1.3.9 เอกสารที่เกี่ยวกับพยานในการสอบสวนเรื่องต!างๆ
1.3.10 เอกสารที่เกี่ยวกับผูรองเรียนเรื่องการทุจริตหรือประพฤติไม!ถูกตองต!าง
ๆ
1.3.11 เอกสารการพิจารณาเงินอุดหนุนแก!ภาครัฐ ภาคเอกชนที่อยู!ระหว!าง
ดําเนินการ
2. หลักเกณฑ&การขอ การอนุญาต และการบริการขอมูลข!าวสาร
2.1 ขอมูลข!าวสารที่มีลักษณะตาม 1.1 หากผูใดประสงค&จะขอสําเนาหรือขอ
สําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูล และไดปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ ว!าดวยขอมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ. 2546
ใหเจาหนาที่
สท. รับเรื่องและพิจารณาส!งต!อขอมูลข!าวสารที่ขอว!าอยู!ในความรับผิดชอบหรือควบคุมของสํานัก/กอง/ศูนย&ใด
โดยใหขาราชการระดับ 5 ขึ้นไป ซึ่งเป3นผูควบคุมดูแลขอมูลข!าวสารที่ขอเป3นผูมีอํานาจอนุญาตและรับรอง
สําเนาถูกตองของขอมูลข!าวสารนั้น แต!ถาขอมูลข!าวสารที่ขอเป3นขอมูลข!าวสาร ตามมาตรา 9 แห!ง
พระราชบัญญัติขอมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งตองจัดใหประชาชนเขาตรวจดูได ใหผูขอขอมูลไป
ติดต!อขอดูขอมูลข!าวสารไดที่ศูนย&ขอมูลข!าวสารกองกลาง สท. และหากประสงค&จะขอสําเนาหรือสําเนาที่มีคํา
รับรองถูกตองของขอมูลข!าวสารใหขาราชการระดับ5 ขึ้นไป
ซึ่งปฏิบัติงานเป3น ผูควบคุมดูแลขอมูล
ข!าวสารซึ่งจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูลข!าวสารเป3น
ผูมีอํานาจอนุญาตและรับรองสําเนาถูกตอง
ของขอมูลข!าวสารนั้น
2.2 ขอมูลข!าวสารที่มีลักษณะตามขอ 1.3 หากผูใดประสงค&ขอสําเนาหรือขอ
สําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูล และไดปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ ว!าดวยการจัดใหมีขอมูลข!าวสารของราชการไวใหประชาชนเขา
ตรวจดู พ.ศ. 2546 ใหเจาหนาที่ที่ศูนย&ขอมูลข!าวสารกองกลาง รับเรื่องและ พิจารณาส!งต!อขอมูลข!าวสารที่ขอ
ว!าอยู!ในความรับผิดชอบหรือควบคุมดูแลของสํานัก/กอง/ศูนย&ใด โดยใหผูอํานวยการสํานัก/กอง/ศูนย& หรือผู
ดํารงตําแหน!งเทียบเท!า เป3นผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตและใหขาราชการระดับ 5 ขึ้นไปเป3นผูรับรองสําเนา
ถูกตอง
2.3 ขอมูลข!าวสารนอกเหนือจากที่กําหนดไวใน 1.1 และ 1.3 ซึ่งผูประสงค&จะขอ
สําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูล และไดปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ&เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ ว!าดวยการจัดใหมีขอมูลข!าวสารของราชการไวให
ประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ. 2546 ใหเจาหนาที่ที่ศูนย&ขอมูลข!าวสารรับเรื่องและส!งต!อว!าอยู!ในความรับผิดชอบ
หรือควบคุมดูแลของสํานัก/กอง/ศูนย&ใด และส!งใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบหรือควบคุมดูแลและดําเนินการ โดย
ใหเจาหนาที่สันนิษฐานไวก!อนว!าขอมูลข!าวสารที่ขอนั้นเป3นขอมูลข!าวสารที่เปMดเผยไดแต!หากเจาหนาที่พิจารณา
เห็นว!าการเปMดเผยอาจก!อใหเกิดความเสียหายต!อการปฏิบัติงานของสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ หรือทางราชการ หรืออันตรายต!อชีวิตหรือความปลอดภัยของ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกระทบสิทธิส!วนบุคคลของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ใหเจาหนาที่เสนอผูอํานวยการสํานัก/
กอง/ศูนย& เป3นผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต และใหขาราชการระดับ 5 ขึ้นไป เป3นผูรับรองสําเนาถูกตอง
2.4 ขอมู ล ข! า วสารของหน! ว ยงานของรั ฐ หน! ว ยงานอื่ น หรื อองค& ก รภาคเอกชน
ซึ่งมาอยู!ในความครอบครองดูแลของสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คน
พิการ และผูสูงอายุ ใหถือปฏิบัติเบื้องตนว!าควรแนะนําใหผูขอขอมูลข!าวสารติดต!อโดยตรงกับหน!วยงานของรัฐ
หรือองค&กรภาคเอกชนผูเป3นเจาของขอมูลนั้น เวนแต!มีความจําเป3นเร!งด!วนอันไม!อาจหลีกเลี่ยงได หรือมีเหตุ
พิเศษอื่นที่เห็นสมควร จึงใหดําเนินการตาม 2.1-2.3 แลวแต!กรณี
ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ& พ.ศ. 2548

พนิตา กําภู ณ อยุธยา
(นางพนิตา กําภู ณ อยุธยา)
ผูอํานวยการสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ

หนังสือรองเรียน
วันที่ ........... เดือน................................. พ.ศ...............
เรื่อง

รองเรียน................................................................................

เรียน คณะกรรมการขอมูลข!าวสารของราชการ สท.
ขาพเจาชื่อ.................................................. นามสกุล .............................................................
อยู!บานเลขที่ .................................. หมู!ที่ ................. ถนน .......................................................................
ตําบล / แขวง .................................... อําเภอ / เขต ..................................... จังหวัด .................................
รหัสไปรษณีย& .................................................โทรศัพท& ...........................................................................
ขอรองเรียนต!อคณะกรรมการขอมูลข!าวสาร สท. ว!า.................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ไดกระทําการเป3นการฝ`าฝaนไม!ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม!ถูกตองตามพระราชบัญญัติขอมูลข!าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 โดยมีขอเท็จจริง ดังนี้
(1) ..........................................................................................................................................
(2) ..........................................................................................................................................
(3) ..........................................................................................................................................
พรอมนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณามาดวยแลว คือ เรื่อง.....................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... จํานวน ..........................แผ!น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการใหตามความประสงค&ของขาพเจาต!อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ....................................... ผูรองเรียน
(..........................................)

หนังสืออุทธรณ&
เขียนที่..............................................................
วันที่ .............................................................................
เรื่อง อุทธรณ&คําสั่งไม!เปMดเผยขอมูลข!าวสารของ..............................................................................
เรียน ประธานกรรมการขอมูลข!าวสารของราชการ
ขาพเจา.............................................................. ตําแหน!ง / อาชีพ ..........................................
อยู!บานเลขที่ .................. ตําบล ............................... อําเภอ ............................ จังหวัด ............................
โทรศัพท& ....................................................... มีความประสงค&ขออุทธรณ&คําสั่งไม!เปMดเผยขอมูลข!าวสาร
ของ ..............................................................................................................................
ดวยเมื่อวันที่ ........................................ ขาพเจาไดใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลข!าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ขอดูเอกสารจํานวน...........รายการ จาก ...............................................................
ดังมีรายละเอียดตามสําเนาคําขอที่แนบมาพรอมนี้ ต!อมาเมื่อวันที่ .......................................................
.................................................................................... ไดมีคําสั่งปฏิเสธไม!อนุญาตใหตรวจดู / ใหสําเนา
เอกสารดังกล!าว โดยใหเหตุผลว!า .............................................................................................................
............................................................................................................. ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสําเนา
หนังสือปฏิเสธของ ..................................................................................... ที่แนบมาพรอมนี้
ขาพเจาจึงขอใชสิทธิอุทธรณ&คําสั่งมิใหเปMดเผยขอมูลข!าวสารของ .........................................
ตามพระราชบัญญัติขอมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ต!อคณะกรรมการขอมูลข!าวสารของราชการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ............................................ ผูอุทธรณ&
(..............................................)

คําขอขอมูลขาวสาร
เขียนที่..............................................................
วันที่.............................................................................
เรื่อง

ขอขอมูลข!าวสารของราชการ

เรียน ...........................................................
ขาพเจา.................................................... ตําแหน!ง/อาชีพ ......................................................
อยู!บานเลขที่ .................. ตําบล ................................. อําเภอ .......................... จังหวัด ............................
โทรศัพท& ........................................มีความประสงค&ขอขอมูลข!าวสาร ดังต!อไปนี้
1. ...........................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................
4. ...........................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการใหตามความประสงค&ของขาพเจาต!อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ............................................ ผูขอ
(..............................................)
หมายเหตุ : ผูขอขอมูลข!าวสาร
1. ตองเป3นคนไทย
2. ไม!จําเป3นตองบอกเหตุผล
เอกสารอางอิง
1. คู! มื อ การปฏิ บั ติ ง านตามพระราชบั ญ ญั ติ ข อมู ล ข! า วสารของราชการ พ.ศ.2540 ของ
เจาหนาที่รัฐ สํานักงานคณะกรรมการขอมูลข!าวสารของราชการ
2. คู!มือศูนย&ขอมูลข!าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติขอมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 สํานักงานคณะกรรมการขอมูลข!าวสาร
3. คู!มือสิทธิรับรูขอมูลข!าวสารของประชาชน
**********************************

จัดทําโดย

ศูนย&ขอมูลข!าวสาร สท. ฝ`ายบริหารทั่วไป กองกลาง
สํ า นั ก งานส! ง เสริ ม สวั ส ดิ ภ าพและพิ ทั ก ษ& เ ด็ ก เยาวชน ผู ดอยโอกาส คนพิ ก าร
และ ผูสูงอายุ
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
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ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สท.

ศูนย&ขอมูลขาวสาร สท. ชั้น 1
ฝ)ายบริหารทั่วไป กองกลาง
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส
คนพิการ และผูสูงอายุ
618/1 ถนน นิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
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