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พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป.นกฎหมายที่มี
เจตนารมณ& ต�องการให�ประชาชนมีโอกาสในการรับรู�ข�อมูลข�าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการ
ต�างๆ ของรัฐ อีกทั้งยังคุ�มครองสิทธิการรับรู�ข�อมูลข�าวสารของราชการและสนับสนุนการมีส�วน
ร�วมของประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการทํางานของระบบราชการให�มีความโปร�งใส
และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยให�ยึดหลักว�า “เป;ดเผยเป.นหลัก ปกป;ดเป.นข�อยกเว�น” น้ัน 

เพ่ือให�ประชาชนสามารถเข�าถึงข�อมูลข�าวสารของราชการและเพ่ือส�งเสริม
การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารบ�านเมือง ทําให�การใช�อํานาจของรัฐเป.นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ และโปร�งใส ตามคําที่ว�า “รัฐทําอะไร รัฐรู�อะไร ประชาชนต�องรับรู�อย�างน้ัน”  
องค&การบริหารส�วนตําบลนรสิงห& จึงได�จัดทํา “คู�มือ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข�อมูลข�าวสารของ
ราชการ”  มาเพ่ือเป.นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับข�อมูลข�าวสารของราชการต�อ
บุคลากรขององค&การบริหารส�วนตําบลนรสิงห&  ต�อไป      
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แนวคิดท่ีจะให�มีกฎหมายรับรองสิทธิของประชาชนในการรับรู�ข�อมูลข!าวสารของราชการ
เกิดข้ึน ในสมัยของรัฐบาล นายอานันท& ป'นยารชุน นายกรัฐมนตรี ซ่ึงให�ความสําคัญกับหลักการในการ
บริหารงาน ท่ีโปร!งใส ได�ให�ความเห็นชอบในการจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือยกร!างกฎหมายว!าด�วยข�อมูลข!าวสาร
ของราชการข้ึน และได�มีการสัมมนาปรับปรุงร!างกฎหมาย หลายครั้งในรัฐบาลต!อมา จึงทําให�แนวคิดและ
ประโยชน&ของกฎหมายข�อมูลข!าวสารแพร!หลายออกไปสู!ประชาชนอย!างกว�างขวางจนกระท่ังในสมัยของ     
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป3นนายกรัฐมนตรี พ.ร.บ. ข�อมูลข!าวสารของทางราชการ ได�ประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2540 และได�มีผลบังคับใช�เม่ือ วันท่ี 9 ธันวาคม 2540 

พระราชบัญญัติข�อมูลข!าวสารของทางราชการ ถือเป3นกฎหมายฉบับแรกท่ีได�ให�การรับรอง
สิทธิได�รู� (right to know) หรือสิทธิท่ีจะรับรู�ข�อมูลข!าวสารต!าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินการของรัฐแก!ประชาชน 
และเป3นหลักประกันให�กับประชาชนทุกคนท่ีจะมีโอกาสในการรับรู�ข�อมูลข!าวสารเก่ียวกับการดําเนินงานต!าง ๆ 
ของรัฐได�อย!างกว�างขวางมากข้ึน  พร�อม ๆ กับจะได�รับการคุ�มครองข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคลท่ีอยู!ในความ
ครอบครองหรือควบคุมของรัฐด�วย หลักประกันดังกล!าวมีส!วนสําคัญ   ในการแก�ไขป'ญหาและอุปสรรคต!อการ
พัฒนาสังคมไทยท้ังในป'จจุบันและในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

หลักการและแนวคิด 

 

ที�มา/ความเป็นมา 

ความหมายของขอ้มลูข่าวสารของราชการ 

“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า  สิ�งที�สื�อความหมายให้รู้เรื�องราวข้อเทจ็จริง ข้อมูล  หรือ
สิ�งใดๆ ไม่ว่าการสื�อความหมายนั�นจะทําได้โดยสภาพของสิ�งนั�นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ               

และไม่ว่าจะได้จัดทาํไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที� ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม 

การบันทกึภาพหรือเสยีง การบันทกึโดยเครื�องคอมพิวเตอร์ หรือวิธอีื�นใดที�ทาํให้สิ�งที�บันทกึไว้ปรากฏได้ 

 

พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสาร 
ของราชการ คืออะไรคะ 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

การให�ประชาชนมีโอกาสกว�างขวางในการได�รับข�อมูลข!าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต!างๆของ
รัฐเป3นสิ่งจําเป3นเพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช�สิทธิทางการเมืองได�โดยถูกต�องกับความ
จริงอันเป3นการส!งเสริมให�มีความเป3นรัฐบาล   โดยประชาชนมากยิ่งข้ึน  สมควรกําหนดให�ประชาชนมีสิทธิได�รู�
ข�อมูลข!าวสารของราชการ โดยมีข�อยกเว�นอันไม!ต�องเปMดเผยท่ีแจ�งชัดและจํากัดเฉพาะข�อมูลข!าวสารท่ีหาก
เปMดเผยแล�วจะเกิดความเสียหายต!อประเทศชาติ หรือต!อประโยชน&ท่ีสําคัญของเอกชน  ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยให�ม่ันคงและจะยังผลให�ประชาชนมีโอกาสรู�ถึงสิทธิหน�าท่ีของตนอย!างเต็มท่ีเพ่ือท่ีจะปกป'กรักษา
ประโยชน&ของตนประการหนึ่งกับสมควรคุ�มครองสิทธิส!วนบุคคลในส!วนท่ีเก่ียวข�องกับข�อมูลข!าวสารของ
ราชการไปพร�อมอีกประการหนึ่ง 

 

 

 

 

“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า สิ�งที�สื�อความหมายให้รู้เรื�องราวข้อเทจ็จริง 
ข้อมูลหรือสิ�งใด ๆ ไม่ว่าจากสื�อความหมายนั�นจะทาํได้โดยสภาพของสิ�งนั�นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ 
และไม่ว่าจะได้จัดทาํไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที� ภาพวาด ภาพถ่ายฟิล์ม 
การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทกึโดยเครื�องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื�นใดที�ทาํให้สิ�งที�บันทกึไว้ปรากฏ
ได้"ข้อมูลข่าวสารของราชการ"หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที�อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี�ยวกับการดาํเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี�ยวกับ
เอกชน 

 

“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี�ยวกับสิ�งเฉพาะตัวของบุคคล 

เช่น  การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการทาํงาน  บรรดาที�มี
ชื�อของผู้นั�นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ�งบอกลักษณะอื�นที�ทาํให้รู้ตัวผู้นั�นได้ เช่น  ลายพิมพ์นิ� วมือ      
แผ่นบันทกึลักษณะเสยีงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี�ยวกับสิ�งเฉพาะตัว
ของผู้ที�ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 

หลกัการและเหตุผลของพระราชบญัญัตขิอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 



 

 

 

1. เพ่ือให�ประชาชนมีโอกาสรับรู�ข�อมูลข!าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต!างๆ ของรัฐอย!าง
กว�างขวางให�สามารถแสดงความคิดเห็นและใช�สิทธิทางการเมืองได�โดยถูกต�องตรงตามความเป3นจริง เพ่ือ
ส!งเสริมให�รัฐบาลเป3นไปโดยประชาชนมากยิ่งข้ึน 

2. เพ่ือกําหนดข�อยกเว�นท่ีชัดเจนสําหรับข�อมูลข!าวสารท่ีอาจมีคําสั่งมิให�เปMด 
3. เพ่ือคุ�มครองข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคลในส!วนท่ีเก่ียวข�องกับข�อมูลข!าวสารของราชการ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐธรรมนูญแห!งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 56 บัญญัติว!า บุคคลย!อม           มี
สิทธิได�รับทราบและเข�าถึงข�อมูลหรือข!าวสารสาธารณะ ในครอบครองของหน!วยราชการ หน!วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส!วนท�องถ่ิน เว�นแต!การเปMดเผยข�อมูลหรือข!าวสารนั้นจะกระทบต!อความม่ันคงของรัฐ 
ความปลอดภัยของประชาชน หรือ ส!วนได�เสียอันพึงได�รับความคุ�มครองของบุคคลอ่ืน หรือเป3นข�อมูลส!วน
บุคคล ท้ังนี้  ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สิทธิการรับรูห้รือรับทราบขอ้มลูข่าวสารของราชการ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 เจตนารมณข์องกฎหมายขอ้มลูข่าวสารของราชการ 

แล้วหนจูะได้รับสิทธิประโยชน์
อะไรบา้งคะ 



 
 
 

1. ข�อมูลข!าวสารท่ีลงพิมพ&ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๗) 
• โครงสร�างและการจัดองค&กรในการดําเนินงานของหน!วยงานของรัฐนั้น 
• สรุปอํานาจหน�าท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
• สถานท่ีติดต!อเพ่ือขอรับข�อมูลข!าวสาร หรือคําแนะนําในการติดต!อกับหน!วยงานของรัฐ 
• กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข�อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผนนโยบายหรือการ

ตีความ ท้ังนี้ เฉพาะท่ีจัดให�มีข้ึนโดยสภาพอย!างกฎ เพ่ือให�มีผลเป3นการท่ัวไปต!อเอกชนท่ีเก่ียวข�อง 
• ข�อมูลข!าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ข�อมูลข!าวสารใดท่ีได�มีการจัดพิมพ&เพ่ือให�แพร!หลาย

ตามจํานวนพอสมควรแล�วถ�ามีการลงพิมพ&ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ�างอิงถึงสิ่งพิมพ&นั้นก็ให�ถือว!า
เป3นการปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล!าวแล�ว 

2. ข�อมูลข!าวสารท่ีต�องลงพิมพ&ตามมาตรา ๗ (๔) แต!ยังไม!ได�ลงพิมพ&ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 
7)  ได�แก!  ข�อมูลข!าวสารท่ีต�องลงพิมพ&ตามมาตรา 7( 7) ถ�ายังไม!ได�ลงพิมพ&ในราชกิจจานุเบกษาจะนํามาใช�
บังคับในทางท่ีไม!เป3นคุณแก!ผู�ใดไม!ได�  เว�นแต!ผู�นั้นจะได�รู�ถึงข�อมูลข!าวสารนั้นตามความจริงมาก!อนแล�วเป3นเวลา
พอสมควร 

3. ข�อมูลข!าวสารท่ีหน!วยงานของรัฐต�องจัดไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดูตามหลักเกณฑ&และวิธีการท่ี
คณะกรรมการกําหนด (มาตรา 9) ได�แก! 

• ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงต!อเอกชน รวมท้ังความเห็นแย�งและคําสั่งท่ีเก่ียวข�อง
ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล!าว 

• นโยบาย หรือการตีความท่ีไม!เข�าข!ายต�องลงพิมพ&ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 
• แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ!ายประจําปVของปVท่ีกําลังดําเนินการ 
• คู!มือ หรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหน�าท่ีของเอกชน 
• สิ่งพิมพ&ท่ีได�มีการอ�างอิงถึงอํานาจหน�าท่ีท่ีสําคัญ และวิธีการดําเนินงาน 
• สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเป3นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร!วมทุนกับเอกชนในการ

จัดทําบริการสาธารณะ 
• มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแต!งต้ังโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ท้ังนี้ให�

ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการรายงานข�อเท็จจริงหรือข�อมูลข!าวสารท่ีนํามาใช�ในการพิจารณาไว�
ด�วย 

• ข�อมูลข!าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ข�อมูลข!าวสารอ่ืนใดของราชการนอกเหนือจาก
ข�อมูลข!าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 8 และมาตรา 9 (มาตรา 11) 31.5 ข�อมูลข!าวสารท่ี
คัดเลือกไว�ให�ประชาชนศึกษาค�นคว�า  (เอกสารประวัติศาสตร&) ได�แก! ข�อมูลข!าวสารของราชการท่ี
หน!วยราชการของรัฐไม!ประสงค&จะเก็บรักษาไว� หรือข�อมูลข!าวสารของราชการตามมาตรา 14 เม่ือ
มีอายุครบ 75 ปV และข�อมูลข!าวสารตามมาตรา 15 เม่ือมีอายุครบ 20 ปV  นับแต!วันท่ีเสร็จสิ้นการ
จัดให�มีข�อมูลข!าวสารนั้นให�หน!วยงานของรัฐส!งมอบให�แก!หอจดหมายเหตุแห!งชาติกรม
ศิลปากร หรือหน!วยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาเพ่ือให�ประชาชนค�นคว�า 
(มาตรา 26) 

4. ข�อมูลข!าวสารอ่ืนใดของราชการนอกเหนือจากข�อมูลข!าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 8 และมาตรา 
9 (มาตรา 11) 

5. ข�อมูลข!าวสารท่ีคัดเลือกไว�ให�ประชาชนศึกษาค�นคว�า (เอกสารประวัติศาสตร&) ได�แก!  ข�อมูลข!าวสาร
ของราชการท่ีหน!วยราชการของรัฐไม!ประสงค&จะเก็บรักษาไว� หรือข�อมูลข!าวสารของราชการตามมาตรา 14 
เม่ือมีอายุครบ 75 ปV และข�อมูลข!าวสารตามมาตรา 15  เม่ือมีอายุครบ 20 ปV นับแต!วันท่ีเสร็จสิ้นการจัดให�มี

หนา้ที�และวธีิดาํเนินการของหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารของราชการ 



ข�อมูลข!าวสารนั้น ให�หน!วยงานของรัฐส!งมอบให�แก! หอจดหมายเหตุแห!งชาติ      กรมศิลปากร  หรือหน!วยงาน
อ่ืนของรัฐตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา  เพ่ือให�ประชาชนค�นคว�า (มาตรา 26) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข�อมูลข!าวสารของราชการท่ีเปMดเผยเป3นการเฉพาะ ข�อมูลข!าวสาร ส!วนบุคคล หมายความ
ว!า  ข�อมูลข!าวสารเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวบุคคล เช!น การศึกษา  ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติ
อาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาท่ีมีชื่อของผู�นั้น หรือหมายรหัส  หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนท่ีทําให�
หมายความรวมถึงข�อมูลข!าวสารเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู�ท่ีถึงแก!กรรมแล�วด�วย (มาตรา 4 วรรค 5) 
บุคคล หมายความว!า บุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาท่ีไม!มีสัญชาติไทยแต!มีถ่ินท่ีอยู!ใน
ประเทศไทย (มาตรา 21) 

 
 
 
 
1. ข�อมูลข!าวสารของราชการท่ีเปMดเผยไม!ได� ข�อมูลข!าวสารของราชการท่ีอาจก!อให�เกิดความ

เสียหายต!อสถาบันพระมหากษัตริย&จะเปMดเผยมิได� (มาตรา 14) 
2. ข�อมูลข!าวสารของราชการท่ีเจ�าหน�าท่ีหรือหน!วยงานของรัฐ อาจมีคําสั่งมิให�เปMดเผย 

(มาตรา 15) โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎหมายของหน!วยงานของรัฐประโยชน&สาธารณะ และ
ประโยชน&ของประชาชนท่ีเก่ียวข�องประกอบกัน 

• การเปMดเผยจะก!อให�เกิดความเสียหายและความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธ&
ร ะ ห ว! า ง ป ร ะ เ ท ศ ห รื อ ค ว า ม ม่ั น ค ง ใ น ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
หรือการคลังของประเทศ 

• การเปMดเผยจะทําให�การบังคับใช�กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม!อาจสําเร็จตาม
วัตถุประสงค&ได�ไม!ว!าจะเก่ียวกับการฟZองคดี การปZองกัน   การปราบปราม การทดสอบ 
การตรวจสอบหรือการรู� แหล!งท่ีมาของข�อมูลข!าวสาร 

• ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน!วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด 
แต!ท้ังนี้ไม!รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข�อเท็จจริง หรือข�อมูลข!าวสารท่ี
นํามาใช�ในการทําความเห็น หรือคําแนะนําภายในดังกล!าว 

• การเปMดเผยจะก!อให�เกิดอันตรายต!อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
• รายงานการแพทย&หรือข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคล ซ่ึงการเปMดเผยจะเป3นการ    รุกล้ํา

สิทธิส!วนบุคคลโดยไม!สมควร 
• ข�อมูลข!าวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุ�มครองมิให�เปMดเผย หรือข�อมูลข!าวสารท่ีมี

ผู�ให�มาโดยไม!ประสงค&ให�ทางราชการนําไปเปMดเผยต!อผู�อ่ืน 
• กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา คําสั่งมิให�เปMดเผยข�อมูลข!าวสารของ

ราชการจะกําหนดเง่ือนไขอย!างใดก็ได�แต!ต�องระบุไว�ด�วยว!าท่ีเปMดเผยมิได�เพราะเป3น
ข�อมูลข!าวสาร ประเภทใด และให�ถือว!าการมีคําสั่งเปMดเผยข�อมูลข!าวสารทางราชการ
เป3นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ�าหน�าท่ีของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชาแต!ผู�ขอ
อาจอุทธรณ&ต!อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยข�อมูลข!าวสารได�ตามท่ีกําหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ 

ขอ้มลูข่าวสารของราชการที�เปิดเผยเป็นการเฉพาะ 

 ขอ้มลูข่าวสารที�ไม่ตอ้งเปิดเผย 



 
 
 

1. ผลการพิจารณาท่ีมีผลต!อเอกชนโดยตรง 
2. นโยบายและการตีความ 
3. แผนงาน โครงการและงบประมาณ 
4. คู!มือหรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงาน 
5. สิ่งพิมพ&ท่ีมีการอ�างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา 
6. สัญญาสําคัญของรัฐ 

- สัญญาสัมปทาน 
- สัญญาผูกขาดตัดตอน 
- สัญญาร!วมทุนกับเอกชน 
- สัญญาร!วมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 

7. มติ ค.ร.ม. คณะกรรมการท่ีแต!งต้ังโดยกฎหมาย และกรรมการท่ีแต!งต้ัง โดยมติ ค.ร.ม. 
8. ข�อมูลข!าวสารตามท่ีมีประกาศเพ่ิมข้ึน เช!น ประกาศจัดซ้ือจัดจ�าง และผลการพิจารณา

จัดซ้ือจัดจ�าง เป3นต�น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  พระราชบัญญัติข�อมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และประกาศคณะกรรมการข�อมูล
ข!าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ&และวิธีการเก่ียวกับการจัดให�มีศูนย&ข�อมูลข!าวสารของราชการไว�ให�
ประชาชนเข�าตรวจดูได�กําหนดเก่ียวกับการจัดทําศูนย&ข�อมูลข!าวสารของราชการ สรุปได�ดังนี้ 

1. สถานท่ีตั้งของศูนย&ข�อมูลข!าวสาร 
 1.1 จัดต้ังภายในสํานักงาน โดยจัดเป3นศูนย&ข�อมูลข!าวสารในห�องใดห�องหนึ่งเป3นสัดส!วน 

แต!ถ�ามีพ้ืนท่ีน�อยจัดเป3นห�องไม!ได� ให�จัดเป3นมุมหนึ่งของห�องในสํานักงานนั้น ซ่ึงถ�าไม!สามารถเก็บข�อมูลข!าวสาร
ไว�ได�ท้ังหมดในท่ีเดียวก็สามารถแยกเก็บไว�ต!างหากได� แต!ต�องคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนผู�ขอตรวจ
ข�อมูลข!าวสารประกอบด�วย 

 1.2 จัดต้ังภายนอกสํานักงานโดยจัดในห�องสมุดของหน!วยงานอ่ืนท่ีอยู!ในบริเวณใกล�เคียง
ได� ท้ังนี้ ควรจัดทําปZายชื่อศูนย&ข�อมูลข!าวสารของ(ชื่อหน!วยงาน)ติดไว�ด�วย 

2.การมอบหมายหน!วยงานและเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบ 
หน!วยงานของรัฐแต!ละแห!งควรมอบหมายหน!วยงานย!อยเพียงหน!วยงานเดียวข้ึนมา

รับผิดชอบการดําเนินงานของศูนย&ข�อมูลข!าวสาร ไม!ควรแบ!งกระจายออกไปตามหน!วยงานต!าง ๆ และควรมี
เจ�าหน�าท่ีของหน!วยงานนั้นรับผิดชอบโดยตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเกี�ยวกับการจัดใหม้ศูีนยข์อ้มลูข่าวสารของราชการ 

ขอ้มลูข่าวสารที� จัดเตรียมไวเ้พื�อใหพ้รอ้มสาํหรับประชาชนเขา้ตรวจดู 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  สิทธิได�รู� (Right to Know)  

  1.1 สิทธิได�รู�ตามมาตรา 7 (เรื่องท่ีต�องให�รู�) 

ประชาชน  : มีสิทธิตรวจดู 
หน!วยงานของรัฐ  :  

 

หน�าท่ี 
1. นําพิมพ&ลงในราชกิจจานุเบกษา 
2. จัดพิมพ&และเผยแพร! 

1.2 สิทธิได�รู�ตามมาตรา 9 (เรื่องท่ีสนใจ) 

ประชาชน  : มีสิทธิตรวจดู 
หน!วยงานของรัฐ  :  

 

หน�าท่ี 
1.  จัดสถานท่ี ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
2.  นําข�อมูลข!าวสารมาต้ังแสดงในสถานท่ีตาม 1 
3.  จัดทําดัชนีสําหรับค�นหา 
4.  กําหนดหลักเกณฑ&และวิธีการเข�าตรวจดู 

1.3  สิทธิได�รู�ตามมาตรา 11 (เรื่องท่ีอยากรู�) 

ประชาชน  : ใช�สิทธิได�ด�วยการยื่นคําขอ 
หน!วยงานของรัฐ  :  

 

หน�าท่ี 
1.  บริการและอํานวยความสะดวก 
2.  พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร 
3.  จําแนกประเภทข�อมูลข!าวสารฯ 
4.  จัดหาข�อมูลให�ตามคําขอ 
5.  คัดสําเนาและรับรองสําเนา 

1.4   สิทธิได�รับสําเนาและขอให�รับรองสําเนาถูกต�อง 

ประชาชน  : ใช�สิทธิได�ด�วยการยื่นคําขอ 

หน!วยงานของรัฐ  :  

 

หน�าท่ี 

1.  คัดสําเนาและรับรองสําเนา 

2.  กําหนดอัตราค!าธรรมเนียม 

สิทธิของประชาชน 

 

สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย 



 

2.  สิทธิคัดค�านด�านการเปMดเผย มาตรา 17  แห!ง พ.ร.บ. ข�อมูลข!าวสารฯ 

ประชาชน  : ยื่นคําขอดูข�อมูล 
ผู�มีส!วนได�เสีย : 
 

1.  คัดค�าน 
2.  ใช�สิทธิคัดค�านพร�อมแสดงเหตุผล 
3.  ใช�สิทธิอุธรณ&คําสั่งไม!รับฟ'งคําคัดค�าน 

หน!วยงานของรัฐ  :  

 

หน�าท่ี 
1.  แจ�งผู�มีส!วนได�เสียคัดค�าน 
2.  พิจารณาคําคัดค�าน 

3.  สิทธิร�องเรียน มาตรา 13  แห!ง พ.ร.บ. ข�อมูลข!าวสารฯ 

ประชาชน  : ใช�สิทธิร�องเรียน 
หน!วยงานของรัฐ : มีพฤติกรรมฝ`าฝaนไม!ปฏิบัติตามกฎหมาย 
สขร. :  มีหน�าท่ีพิจารณาคําร�องเรียน(ภายใน 30 วัน) 

4.  สิทธิอุทธรณ& มาตรา 18  แห!ง พ.ร.บ. ข�อมูลข!าวสารฯ 

ประชาชน  : ใช�สิทธิอุทธรณ&(ภายใน 15 วัน) 
หน!วยงานของรัฐ : มีหน�าท่ี 

1.  มีคําสั่งปฏิเสธไม!เปMดเผย 
2.  ไม!รับฟ'งคําคัดค�าน 
3.  ไม!แก�ไขข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคล 

5 .   สิ ท ธิ ไ ด� รู� ข� อ มู ลข! า ว ส า รส! ว น บุคคลของตน  มาตร า  25   แห! ง  พ . ร . บ .                   
ข�อมูลข!าวสารฯ 

ประชาชน  : 1. เจ�าของข�อมูลใช�สิทธิขอดู/ขอให�แก�ไข 

2. บุคคลอ่ืนๆจะขอดูได�ต�องได�รับหนังสือยินยอม
จากเจ�าของข�อมูล 

หน!วยงานของรัฐ : มีหน�าท่ี 
1.  เปMดเผยแก!เจ�าของข�อมูล 
2.  แก�ไข/หมายเหตุ ตามคําร�องของเจ�าของ  
    ข�อมูล 
3.  จัดระบบคุ�มครองข�อมูลส!วนบุคคล 
 

หมายเหตุ : สขร. หมายถึง สาํนักงานคณะกรรมการข�อมูลข!าวสารของทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติข�อมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได�ให�สิทธิแก!ประชาชนเจ�าของข�อมูล
ข!าวสารส!วนบุคคลมีสิทธิขอตรวจดูข�อมูลข!าวสารของตนหรือเก่ียวกับตนเองได� และกําหนดว!า ถ�าพบว!าข�อมูล
ข!าวสารส!วนบุคคลซ่ึงหน!วยงานของรัฐจัดเก็บไว�ไม!ถูกต�อง ประชาชนผู�เป3นเจ�าของข�อมูลย!อมมีสิทธิทําคําขอเป3น
หนังสือ ให�หน!วยงานของรัฐแก�ไขข�อมูลข!าวสารดังกล!าวนั้นได� ท้ังนี้ เพ่ือมิให�มีการนําข�อมูลข!าวสารท่ีผิดพลาด
ไปใช�ให�เกิดผลร�ายแก!บุคคล และจะขอสําเนาข�อมูลข!าวสารนั้นก็ได� 

ในกรณีท่ีหน!วยงานของรัฐไม!ยอมปฏิบัติตามคําขอให�แก�ไข ประชาชนเจ�าของข�อมูลอาจ
อุทธรณ&ต!อคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปMดเผยข�อมูลข!าวสารได�ภายใน 30 วัน นับแต!วันท่ีได�รับแจ�ง ซ่ึงถ�า
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยข�อมูลข!าวสารได�ภายใน 30 วัน นับแต!วันท่ีได�รับแจ�ง ซ่ึงถ�าคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปMดเผยข�อมูลข!าวสารได�วินิจฉัยเช!นใด หน!วยงานของรัฐก็ต�องปฏิบัติตามนั้น 

อย!างไรก็ตาม ไม!ว!าจะมีการอุทธรณ&หรือไม! หรือผลการพิจารณาอุทธรณ&จะเป3นเช!นใดก็ตาม
เจ�าของข�อมูลมีสิทธิขอให�หน!วยงานของรัฐหมายเหตุคําขอตนแบบไว�กับข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคลนั้นก็ได� ท้ังนี้ 
เม่ือแต!ละฝ`ายยืนยันว!าตนเป3นฝ`ายถูก การให�หมายเหตุไว�จึงเป3นวิธีการสุดท�ายท่ีจะเตือนให�ผู�จะนําข�อมูลข!าวสาร
ส!วนบุคคลนั้นมาใช�ได�ตระหนัก และใช�ดุลยพินิจโดยระวังว!า ท่ีถูกต�องเป3นเช!นใดแน! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในกรณีท่ีประชาชนต�องการทราบข�อมูลข!าวสารของราชการเรื่องหนึ่ง เรื่องใดให�ศึกษาและ
พิจารณาก!อนว!า ข�อมูลข!าวสารท่ีต�องการทราบนั้นเก่ียวข�องและอยู!ในความดูแลของหน!วยงานของรัฐแห!งใดแต!
ในกรณีท่ีไม!ทราบจริงๆ ว!า หน!วยงานของรัฐแห!งใดเป3นผู�ครอบครองข�อมูลข!าวสารนั้น    ให�ไปยืนคําขอดูข�อมูล
ข!าวสารท่ีต�องการ ณ หน!วยงานของรัฐท่ีอยู!ใกล�และสะดวกท่ีสุด โดยกฎหมายกําหนดให�เป3นหน�าท่ีของ
หน!วยงานท่ีรับคําขอจะต�องให�คําแนะนําท่ีถูกต�องเพ่ือไปยื่นคําขอต!อหน!วยงานของรัฐท่ีควบคุมข�อมูลข!าวสาร
นั้นโดยไม!ชักช�า 
 

 
 
 
 
 
 
 

ในกรณีท่ีประชาชนได�ไปใช�สิทธิขอดูข�อมูลข!าวสารท่ีต�องการจากหน!วยงานของรัฐแห!งใดแล�ว
หน!วยงานของรัฐแห!งนั้น ยังทําเพิกเฉยไม!พิจารณาคําขอในเวลาอันสมควร ประชาชนควรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ไปติดต!อเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบ โดยทําหนังสือหรือโดยวาจา ขอทราบผลการพิจารณา
โดยยกสิทธิรับรู�ข�อมูลข!าวสารตามพระราชบัญญัติข�อมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ. 2540    ข้ึนอ�าง และให�เวลา
พอสมควรในการพิจารณาแก!เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบ 

2. ติดตามทวงถามผลการพิจารณา เม่ือครบกําหนดเวลาอันสมควรตามข�อ 1 หากพบว!าเป3น
ป'ญหาระดับเจ�าหน�าท่ีให�ขอพบผู�บังคับบัญชาตามลําดับชั้นของหน!วยงานของรัฐแห!งนั้น เพ่ือเร!งรัดการ
พิจารณา และแก�ไขป'ญหาในระดับหน!วยงาน 

3. หากดําเนินกิจการตาม 1 และ 2 ยังไม!บังเกิดผลให�ใช�สิทธิร�องเรียนต!อคณะกรรมการ
ข�อมูลข!าวสารของราชการ โดยทําหนังสือถึง ประธานกรรมการข�อมูลข!าวสาร สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล 

ประชาชนจะเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสารส่วนบุคคลของตนเองไดอ้ยา่งไร 

หากประชาชนไม่รูว่้าหน่วยงานของรัฐแห่งใด เป็นผูจ้ัดเก็บหรือครอบครองขอ้มลู
ข่าวสารที�ตอ้งการขอดู ประชาชนจะทาํอยา่งไร 

หากหน่วยงานของรัฐไม่พจิารณาคาํขอขอ้มลูข่าวสาร ประชาชนจะทาํอยา่งไร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลไม!ว!าจะมีส!วนได�เสียเก่ียวข�องหรือไม! ย!อมมีสิทธิเข�าตรวจดูข�อมูลข!าวสารของทาง
ราชการนี้อย!างไรก็ตาม สิทธิได�รู�นี้เป3นสิทธิข้ันพ้ืนฐานของการจัดการปกครองในรัฐ สิทธินี้จึงเป3นของคนไทย
โดยเฉพาะสําหรับคนต!างด�าวหากจะมีก็จะอยู!ในเรื่องการปกปZองสิทธิของตนเท!านั้น มาตรา 9 วรรค 4 ซ่ึงวาง
หลักว!าคนต!างด�าวหากจะมีสิทธิเข�าตรวจดูข�อมูลข!าวสารตามมาตรา 9 ได�หรือไม! เพียงใด ให�เป3นไปตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง แต!คนต!างด�าวนี้ไม!รวมถึงผู�ไม!มีสัญชาติไทยแต!ได�รับอนุญาตให�มีถ่ินท่ีอยู!ในประเทศ 
(มาตรา 4 นิยามคําว!า “คนต!างด�าว”) เพราะกรณีนั้นมีถ่ินท่ีอยู!ถาวรในประเทศไทยแล�วสมควรมีสิทธิอย!างคน
ไทยในเรื่องข�อมูลข!าวสารของราชการได� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนสามารถใช�สิทธิร�องเรียนได�ต!อเม่ือเห็นว!าหน!วยงานของรัฐมีการฝ`าฝaนไม!ปฏิบัติตาม
กฎหมายในกรณีต!างๆ ดังต!อไปนี้ 

1. กรณีไม!นําข�อมูลข!าวสารตามมาตรา 7 ลงพิมพ&ในราชกิจจานุเบกษา 
2. กรณีไม!จัดข�อมูลข!าวสารตามมาตรา 9 ให�ประชาชนตรวจดูได� 
3. กรณีไม!จัดหาข�อมูลข!าวสารให�แก!ผู�ใช�สิทธิขอดูตามมาตรา 11 
4. กรณีไม!ให�คําแนะนําท่ีถูกต�องหรือไม!ส!งคําขอให�หน!วยงานผู�จัดทําข�อมูลข!าวสาร

พิจารณาตามมาตรา 12 
5. กรณีไม!แจ�งให�ผู�มีประโยชน&ได�เสียเสนอคําค�านการเปMดเผยข�อมูลข!าวสารของราชการ

ตามมาตรา 17 
6. กรณีไม!ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการจัดระบบข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคลตามมาตรา 

23 
7. กรณีเปMดเผยข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคล โดยปราศจากความยินยอมเป3นหนังสือของ

เจ�าของข�อมูลตามมาตรา 24 
8. กรณีกระทบกระเทือนสิทธิของเจ�าของข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคลโดยฝ`าฝaนไม!ปฏิบัติตาม

มาตรา 25 (ยกเว�นเป3นกรณีตามมาตรา 25 วรรคสี่) 
9. กรณีไม!ส!งมอบข�อมูลข!าวสารประวัติศาสตร&ให�กับหอจดหมายเหตุเพ่ือคัดเลือกไว�ให�

ประชาชนได�ศึกษาค�นคว�าตามมาตรา 26 
10. กรณีหน!วยงานของรัฐปฏิบัติหน�าท่ีล!าช�า หรือไม!ให�บริการข�อมูลข!าวสารตามมาตรา 13 
11. กรณีไม!ได�รับความสะดวกในการใช�สิทธิรู�ข�อมูลข!าวสารโดยไม!มีเหตุอันสมควรตาม

มาตรา 13 
12. กรณีหน!วยงานของรัฐปฏิ เสธว!าไม! มีข�อมูลข!าวสารตามท่ีร�องขอและผู�ร�องขอ             

ไม!เชื่อว!าเป3นความจริง (มาตรา 33) 

 สิทธิในการขอตรวจดูขอ้มลูข่าวสารของราชการ ประชาชนผูข้อจาํเป็นตอ้งม ี

ส่วนไดเ้สียในขอ้มลูข่าวสารนั:นดว้ยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ประชาชนจะใชส้ิทธิรอ้งเรียนหน่วยงานของรัฐไดใ้นกรณใีดบา้ง 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนมีสิทธิยื่นคําร�องเรียนต!อคณะกรรมการข�อมูลข!าวสารของ อบต.นรสิงห& ซ่ึง
ประชาชนอาจมาร�องเรียนด�วยตนเอง หรือจัดทําเป3นหนังสือร�องเรียน จัดส!งให� ศูนย&ข�อมูลข!าวสาร อบต.นร
สิงห&  ฝ`ายบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส               
คนพิการ และผู�สูงอายุ  โดยให�ร�องเรียนต!อประธานกรรมการข�อมูลข!าวสาร อบต.นรสิงห&  

 
 
 
 
 
 

 
 

การอุทธรณ&ตามกฎหมายข�อมูลข!าวสารของราชการ ประชาชนสามารถอุทธรณ&ต!อ
คณะกรรมการข�อมูลข!าวสารของราชการได� 3 กรณี คือ 

1. หน!วยงานของรัฐมีคําสั่งไม!เปMดเผยข�อมูลข!าวสารตามท่ีได�มีคําขอ 
2. หน!วยงานของรัฐปฏิเสธไม!รับฟ'งคําคัดค�านการเปMดเผยข�อมูลข!าวสาร 
3. หน!วยงานของรัฐไม!ยินยอมแก�ไขข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคลตามคําขอ 
 

ท้ัง 3 กรณีดังกล!าว ประชาชนมีสิทธิยื่นหนังสืออุทธรณ&ต!อคณะกรรมการข�อมูลข!าวสาร
ราชการ เพ่ือพิจารณาส!งคําอุทธรณ&ให�คณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยข�อมูลข!าวสารพิจารณาต!อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติข�อมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดให�การขอสําเนาและขอให�
รับรองสําเนาถูกต�องเป3นสิทธิประการหนึ่ง ดังนั้น เม่ือประชาชนได�ใช�สิทธิขอตรวจดูข�อมูลข!าวสารตามมาตรา 9 
หรือ ใช�สิทธิขอดูข�อมูลข!าวสารตามมาตรา 11 แล�วกฎหมายยังกําหนดให�ประชาชนมีสิทธิ ขอสําเนาและขอ
สําเนาท่ีมีคํารับรองถูกต�องได�ด�วย โดยในการนี้ หน!วยงานของรัฐอาจวางหลักเกณฑ&เรียกค!าธรรมเนียมดังกล!าว 
หน!วยงานหากเป3นการเรียกเก็บใบอัตราท่ีสูงกว!าอัตราท่ีคณะกรรมการข�อมูลข!าวสารได�กําหนดไว�แล�ว ต�อง
ได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข�อมูลข!าวสารของราชการก!อนและต�องคํานึงถึงการช!วยเหลือผู�มีรายได�
น�อยประกอบกัน 

 

ประชาชนจะรอ้งเรียนไดอ้ยา่งไร และรอ้งเรียนกับใคร 

กรณกีารใชส้ิทธิอุทธรณค์าํสั �งเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารของราชการ 

กรณขีอ้มลูข่าวสารที�เปิดเผยไดนั้:น ประชาชนจะขอคดัสาํเนาและใหม้กีารรับรอง 

สาํเนาถกูตอ้งไดห้รือไม่ และตอ้งเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

1. กรณีท่ีข�อมูลข!าวสารท่ีประชาชนขอหน!วยงานของรัฐมีข�อมูลข!าวสารพร�อมท่ีจะจัดหาให�
ได� จะต�องดําเนินการให�โดยเร็วหรือภายในวันท่ีรับคําขอ 

2. กรณีท่ีข�อมูลข!าวสารท่ีขอมีเป3นจํานวนมาก หรือไม!สามารถดําเนินการให�แล�วเสร็จภายใน 
15 วัน จะต�องแจ�งให�ผู�ขอข�อมูลทราบภายใน 15 วัน รวมท้ังแจ�งกําหนดวันท่ีจะดําเนินการแล�วเสร็จให�ผู�ขอ
ข�อมูลทราบด�วย 
 

 

 

 

 

1. ให�เจ�าหน�าท่ีและหน!วยงานของรัฐปฏิบัติตามคําแนะนําหรือความเห็นเรื่องร�องเรียนของ
คณะกรรมการข�อมูลข!าวสารของราชการ อย!างเคร!งครัด และการดําเนินการเป3นกรณี ด!วนท่ีสุด 

2. ให�หน!วยงานของรัฐให�ความร!วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการข�อมูลข!าวสารของ
ราชการ ในการเร!งจัดส!งเอกสารหรือให�ข�อเท็จจริงประกอบการดําเนินการเรื่องร�องเรียนหรืออุทธรณ& 

3. ให�หน!วยงานของรัฐปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยข�อมูล
ข!าวสาร โดยเคร!งครัดภายใน 7 วัน นับแต!วันท่ีได�รับทราบคําวินิจฉัย 

4. หากหน!วยงานของรัฐมีป'ญหาในการปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการข�อมูล
ข!าวสารของราชการ (กขร.) การให�ความร!วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการข�อมูลข!าวสารของราชการ (สขร.) 
และการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข�อมูลข!าวสารของราชการ (กวฉ.) ภายในเวลาท่ี
กําหนดให�แจ�งเหตุผลให� สขร. ทราบโดยเร็ว หากเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ใดไม!ปฏิบัติตาม โดยไม!มีเหตุผลท่ีสมควร  
ให�ผู�บังคับบัญชาดําเนินการพิจารณาลงโทษทางวินัยทุกกรณี 
 

 

 

 
 

พระราชบัญญัติข�อมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได�กําหนดแนวทางการใช�ดุลพินิจของ
เจ�าหน�าท่ีของรัฐตามท่ีกฎหมายกําหนดจะเห็นได�ว!าข�อมูลข!าวสารท่ีห�ามมิให�เปMดเผย เป3นกรณีท่ีข�อมูลข!าวสาร
นั้นเปMดเผยแล�วอาจกระทบเสียหายต!อสถาบันพระมหากษัตริย& พระราชบัญญัติได�กําหนดห�ามไว�โดยมิได�มี
ข�อยกเว�นให�หน!วยงานของรัฐหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐจะต�องใช�ดุลพินิจอีก ดังนั้นการศึกษาในเรื่องแนวทางการใช�
ดุลพินิจของเจ�าหน�าท่ีของรัฐจะศึกษาโดยตัวอย!างของข�อมูลข!าวสารท่ีพระราชบัญญัติกําหนดให�อาจมีคําสั่งมิให�
เปMดเผยซ่ึงถือได�ว!าเป3นการศึกษาจากกรณีปฏิบัติจริง ท้ังนี้ เม่ือหน!วยงานของรัฐหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐได�รับคํา
ขอข�อมูลข!าวสารท่ีมีลักษณะตามท่ีพระราชบัญญัติกําหนดซ่ึงอาจมีคําสั่งมิให�เปMดเผยข�อมูลข!าวสารดังกล!าวได�

แนวทางปฏบิตัิของหน่วยงานของรัฐกรณทีี�มคีาํขอขอ้มลูข่าวสารจากประชาชน 

การปฏบิตัิตาม พ.ร.บ. ขอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานของรัฐ 

แนวทางและขั�นตอนการปฏิบัติ 

ตามพ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสาร 

 แนวทางการใชดุ้ลพนิิจของเจา้หนา้ที�ของรัฐ  
ตาม พ.ร.บ. ขอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 



หน!วยงานหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐก็มีหน�าท่ีจะต�องใช�ดุลพินิจเพ่ือมีคําสั่งมิให�เปMดเผยข�อมูลข!าวสารดังกล!าวได�
หน!วยงานหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐก็มีหน�าท่ีจะต�องใช�ดุลพินิจเพ่ือมีคําสั่งมิให�เปMดเผยหรือเปMดเผยต!อไป 

ในการใช�ดุลพินิจ พระราชบัญญัติข�อมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 15 วรรคแรก
ได�กําหนดแนวทางการใช�ดุลพินิจ  โดยให�หน!วยงานของรัฐหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐ เม่ือจะใช�ดุลพินิจมีคําสั่งมิให�
เปMดเผยข�อมูลข!าวสารหรือมีคําสั่งเปMดเผยข�อมูลข!าวสารท่ีมีลักษณะตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (1) – (7) จะต�อง
คํานึงถึง 3 เรื่องคือ การปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎหมายของหน!วยงานของรัฐประโยชน&สาธารณะ และประโยชน&
เอกชนท่ีเก่ียวข�องประกอบกัน หมายความว!าเม่ือมีผู�มาขอข�อมูลข!าวสารตามข�อนี้จะต�องพิจารณาใช�ดุลพินิจ
เพ่ือชั่งน้ําหนักก!อนมีคําสั่งอย!างใดอย!างหนึ่งโดยอาศัยแนวทางตามท่ีพระราชบัญญัติกําหนดไว� กล!าวคือ 

1. จะต�องพิจารณาว!า ข�อมูลข!าวสารท่ีมีผู�ขอ หากเปMดเผยแล�วจะกระทบต!อการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายของหน!วยงานของตนหรือไม!อย!างไร หรือในกรณีท่ีข�อมูลข!าวสารตามท่ีมีผู�ขออาจ
เก่ียวข�องกับการสอบสวนเรื่องหนึ่งเรื่องใด ซ่ึงยังไม!แล�วเสร็จ เป3นต�น ก็จะต�องพิจารณาว!าถ�าเปMดเผยข�อมูล
ข!าวสารแล�วจะส!งผลต!อการพิจารณาเรื่องนั้นๆหรือไม! 

2. จะต�องพิจารณาว!าข�อมูลข!าวสารท่ีมีผู�ขอ หากเปMดเผยแล�วจะเป3นประโยชน&ต!อ
สาธารณะหรือสังคมโดยส!วนรวมมากหรือไม!เพียงใด ท้ังนี้ เพ่ือจะได�สามารถใช�ประกอบการตัดสินใจหรือการใช�
ดุลพินิจได�เหมาะสมถูกต�องท่ีสุด กล!าวคือในกรณีท่ีข�อมูลข!าวสารท่ีมีผู�ขอ เป3นข�อมูลข!าวสาร ท่ีเก่ียวพันกับ
สังคมโดยส!วนรวม การเปMดเผยให�สังคมโดยส!วนรวมได�รู�ก็จะช!วยให�สาธารณชนทราบว!า เรื่องราวต!างๆท่ี
เก่ียวเนื่องกับเรื่องข�อมูลข!าวสารดังกล!าวได�มีการดําเนินการไปอย!างไรโปร!งใส มีประสิทธิภาพหรือไม! แม�ว!าการ
เปMดเผยอาจกระทบต!อบุคคลบางคน แต!หากมีความชัดเจนว!าการเปMดเผยนั้นจําเป3นสําหรับสาธารณชนหรือคน
โดยส!วนใหญ!ก็จะต�องมีดุลพินิจให�เปMดเผย 

3. จะต�องพิจารณาว!า ข�อมูลข!าวสารท่ีมีผู�ขอเป3นสิ่งท่ีจําเป3นหรือกระทบต!อเอกชนท่ี
เก่ียวข�องอย!างไรและมากน�อยเพียงใด การพิจารณาถึงเอกชนท่ีเก่ียวข�อง ได�แก! ผู�ท่ีขอข�อมูลและผู�ท่ีเก่ียวข�อง
กับตัวเนื้อหาข�อมูลท่ีมีผู�ขอเปMดเผย ฯลฯ โดยต�องพิจารณาถึงความจําเป3นของผู�ขอข�อมูลว!าข�อมูลข!าวสารท่ีขอ
นั้นเก่ียวข�องกับการรักษาสิทธิของผู�ขอข�อมูลมากน�อยเพียงใด การไม!ได�ข�อมูลข!าวสารตามท่ีขอนั้นจะกระทบต!อ
การปกปZองสิทธิของผู�ขอมากน�อยเพียงใด ท้ังนี้ หากมีน้ําหนักของส!วนได�เสียและความจําเป3นสูงมากก็มีน้ําหนัก
ท่ีจะต�องนํามาพิจารณาประกอบการใช�ดุลพินิจในข้ันสุดท�าย นอกจากนี้ในส!วนของเอกชนท่ีเก่ียวข�องเป3นบุคคล
ท่ีสาม การเปMดเผยข�อมูลข!าวสารตามท่ีขออาจกระทบต!อส!วนได�เสียของบุคคลท่ีสามจึงต�องมีการพิจารณาด�วย
เช!นกันว!า บุคคลท่ีสามจะได�รับผลกระทบจากการเปMดเผยข�อมูลข!าวสารนี้มากน�อยเพียงใดจะสามารถปZองกัน
ผลกระทบโดยการปMด ลบข�อมูลบางส!วนได�หรือไม!และข�อท่ีหยิบยกมาพิจารณานี้เป3นเรื่องท่ีกฎหมายให�ความ
คุ�มครองหรือไม! ซ่ึงหากมีข�อมูลชัดเจนก็จะทําให�สามารถใช�ดุลพินิจได�อย!างเหมาะสม เช!น อาจเปMดเผยโดยปMด
ทับชื่อ หรือสิ่งท่ีทําให�รู�ตัวบุคคลท่ีเก่ียวข�องเป3นพยาน เป3นต�น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปิดเผยเป็นหลัก    

ปกปิดเป็นข้อยกเว้น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการ/ขั�นตอน
การ 

ขั:นตอนการขอใชบ้ริการขอ้มลูข่าวสาร อบต.นรสิงห์ 

ประชาชนขอขอ้มลูข่าวสาร อบต.นรสิงห์ กรอกแบบคาํขอใชบ้ริการขอ้มลูข่าวสาร 

ระบุชนิดของขอ้มลูข่าวสารที�ขอรับบริการ 

ยื�นต่อเจา้หนา้ที�ศูนยข์อ้มลูข่าวสาร อบต.นรสิงห์ 

เจา้หนา้ที�พจิารณาคาํขอ 

กรณทีี�สามารถเปิดเผยได ้ตาม
มาตรา7,มาตรา 9 และมาตรา 11  

อนุมติัใหผู้ข้อได ้

กรณทีี�ไม่สามารถตัดสินใจได ้

เจา้หนา้ที�ศูนยข์อ้มลูข่าวสารเสนอ
เรื�องต่อคณะกรรมการขอ้มลูข่าวสาร 

อบต.นรสิงห์ พจิารณา 

เจา้หนา้ที�ศูนยข์อ้มลูข่าวสารแจง้ผล
การพจิารณาต่อผูข้อขอ้มลู 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั:นตอนการรอ้งเรียน อบต.นรสิงห์ 

ฝ่ายเลขานุการฯแจง้ผลการพจิารณา 

ใหผู้ร้อ้งเรียนทราบ 

ผูร้อ้งเรียนพอใจเป็นอันยุติเรื�อง ผูร้อ้งเรียนไม่พอใจขอให้
คณะกรรมการพจิารณาวินิจฉัยต่อไป
หรือรอ้งเรียนไปยงั คณะกรรมการ

ขอ้มลูข่าวสารของราชการ 

ประชาชนพบว่า อบต.นรสิงห์ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายขอ้มลูข่าวสารของราชการ 

ยื�นคาํรอ้งเรียนต่อประธานคณะกรรมการขอ้มลูข่าวสาร อบต.นรสิงห์ 

คณะกรรมการขอ้มลูข่าวสาร อบต.นรสิงห์ พจิารณาและใหค้วามเห็นเรื�องรอ้งเรียน 

 พรอ้มตรวจสอบขอ้เท็จจริง  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั:นตอนการรอ้งเรียนต่อคณะกรรมการ 

ขอ้มลูข่าวสารของราชการ (กขร.) 

ประชาชนพบว่ามกีรณทีี�หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ขอ้มลูข่าวสารของราชการ 

ยื�นคาํรอ้งเรียนต่อ กขร. 

กขร. มอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการพจิารณาและใหค้วามเห็นเรื�องรอ้งเรียน 

 และ สาํนักงานคณะกรรมการขอ้มลูข่าวสารของราชการ (สขร). ตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริง และใหค้าํแนะนาํหน่วยงานปฏบัิติใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย 

ขอ้มลูข่าวสารฯ 

หน่วยงานพจิารณาดาํเนินการและแจง้ผลการพจิารณา 

ใหผู้ร้อ้งเรียนทราบ พรอ้มรายงาน กขร. ทราบ 

ผูร้อ้งเรียนพอใจเป็นอันยุติเรื�อง ผูร้อ้งเรียนไม่พอใจขอให้
คณะกรรมการพจิารณาวินิจฉัยต่อไป 

กขร. พจิารณาวินิจฉัยและแจง้ใหห้น่วยงานปฏบัิติตามคาํวินิจฉัย 

กขร. ติดตามผลว่า มกีารปฏบัิติตามคาํวินิจฉัยแลว้หรือไม่หากมกีารปฏบัิติเป็นอันยุติ 
หากไม่ปฏบัิติจะใชม้าตรการเร่งรัด และรายงานผูบั้งคับบัญชาตน้สังกัดดาํเนินการ

พจิารณาเพื�อบังคับการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายต่อไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั:นตอนการอุทธรณต่์อคณะกรรมการ 

ขอ้มลูข่าวสารของราชการ (กขร.) 

ประชาชนพบว่ามกีรณทีี�ตอ้งอุทธรณต์ามกฎหมายขอ้มลูข่าวสาร 

ยื�นคาํอุทธรณต่์อ กขร. 

กขร. พจิารณาส่งเรื�องใหค้ณะกรรมการวินิจฉัยเปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร 

พจิารณาวินิจฉัยโดยรับฟังขอ้เท็จจริงคู่กรณทีั:ง 2 ฝ่าย 

มคีาํวินิจฉัยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผย กฎหมายถอืเป็นที�สุด 

กขร. มหีนังสือแจง้ใหห้น่วยงานถอืปฏิบัติตามคาํวินิจฉัย 

และสอดส่อง ติดตามผลการปฏบัิติ 



 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
คณะกรรมการข�อมูลข!าวสาร องค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห&  ประกอบด�วย 
1. นายกองค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห& เป3นท่ีปรึกษากรรมการ   
2. รองนายกองค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห& ท่ีได�รับมอบหมายเป3นประธานกรรมการ  
3.  ปลัดนายกองค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห& เป3นกรรมการ 
4. หัวหน�าสํานักปลัด เป3นกรรมการ 
5. หัวหน�าส!วนโยธา เป3นกรรมการ 
6. หัวหน�าส!วนการคลัง  เป3นกรรมการ 
7. หัวหน�าส!วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เป3นกรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

คณะกรรมการข�อมูลข!าวสาร อบต.นรสิงห& มีอํานาจและหน�าท่ีดังต!อไปนี้ 
  (1) กํากับ ดูแล บริหาร และปฏิบัติการให�เป3นไปตามกฎหมายว!าด�วยข�อมูลข!าวสารของราชการ 
  (2) พิจารณาวางระเบียบ กฎเกณฑ&เก่ียวกับการบริหาร การจัดระบบ การขออนุญาต และการ
บริการประชาชน เก่ียวกับข�อมูลข!าวสารของราชการ 
  (3) พิจารณาวินิจฉัยประเภทต!าง ๆ ของข�อมูลข!าวสาร 
  (4) พิจารณาวินิจฉัยข�อมูลข!าวสารของราชการท่ีต�องเปMดเผยหรือไม!ต�องเปMดเผย 
  (5 )  วินิ จ ฉัย คําร� องขอให�ทบทวนคําสั่ ง ไม! เปM ด เผยข�อ มูล  คําสั่ ง ไม! รั บฟ' ง คํ า คัดค� าน                
หรือคําสั่งไม!แก�ไขเปลี่ยนแปลงข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคล 
  (6) แต!งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 
  (7) อํานาจหน�าท่ีอ่ืนใด เพ่ือให�เป3นไปตามกฎหมายว!าด�วยข�อมูลข!าวสารของราชการ 

 
 
 

 
1. ข�อมูลข!าวสารท่ีเปMดเผยได� ได�แก! เรื่องท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา โครงสร�างการ

จัดองค&กร วิธีการดําเนินงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีซ่ึงเป3นเรื่องท่ีกําหนดชั้น
ความลับ หรือยกเลิกชั้นความลับ มติคณะกรรมการท่ีแต!งต้ังโดยกฎหมาย ข�อบังคับข�อกําหนด คําสั่ง 
หนังสือเวียน แบบแผน นโยบาย การตีความ ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยเก่ียวกับการดําเนินการจัดซ้ือ จัด
จ�าง จ�างท่ีปรึกษา จ�างออกแบบ และการควบคุมงานซ่ึงได�รับการอนุมัติแล�ว รวมท้ังความเห็นแย�ง และคําสั่งท่ี
เก่ียวข�องในการพิจารณาวินิจฉัย แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ!ายประจําปVของปVท่ีกําลังดําเนินการ คู!มือ 
หรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหน�าท่ีของเอกชน สิ่งพิมพ&เพ่ือ
เผยแพร!และประชาสัมพันธ& ข!าวประชาสัมพันธ& รายงานประจําปV รายงานวิชาการ 

คณะกรรมการขอ้มลูข่าวสาร อบต.นรสิงห ์

อาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการขอ้มลูข่าวสาร อบต.นรสิงห์ 

ศูนย์ข้อมลูข่าวสารของ  

อบต.นรสิงห์ 

 ประเภทของขอ้มลูข่าวสาร อบต.นรสิงห ์
 



2. ข�อมูลข!าวสารท่ีห�ามมิให�เปMดเผย ได�แก! ข�อมูลข!าวสารของราชการท่ีอาจก!อให�เกิด
ความเสียหายต!อสถาบันพระมหากษัตริย& 

3. ข�อมูลข!าวสารท่ีไม!เปMดเผยแก!บุคคลท่ัวไป (ซ่ึงมิใช!เจ�าหน�าท่ีองค&การบริหารส!วน
ตําบลนรสิงห&ท่ีเก่ียวข�อง) มีดังนี้ 
   เอกสารสอบสวนทางวินัยท่ีได�ดําเนินการไปแล�ว แต!ยังไม!แล�วเสร็จ 

เอกสารการสอบสวนทางวินัยท่ีเสร็จแล�ว แต!อยู!ระหว!างรอการพิจารณาลงโทษทาง
วินัยขององค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห& 

เอกสารการสอบข�อเท็จจริงท่ีนายกองค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห& ยังไม!ได�วินิจฉัย
สั่งการ 

เอกสารหลักฐานในการประกอบการพิจารณาสรรหา แต!งต้ัง โยกย�ายระหว!าง
ดําเนินการก!อนออกคําสั่ง 

เอกสารหลักฐานในการสอบบรรจุ เลื่อนระดับ เข�ารับการฝfกอบรมท่ีอยู!ระหว!างการ
ออกคําสั่ง 

เอกสารการดําเนินการจัดซ้ือ จัดจ�างท่ีเก่ียวกับวงเงินงบประมาณหรือประมาณราคา
ท่ีอยู!ระหว!างดําเนินการ 

เอกสารหลักฐานในการสอบคัดเลือกบุคคลเข�าร!วมโครงการต!าง ๆ ท่ีอยู!ระหว!างการ
ดําเนินการ 

เอกสารการจัดซ้ือจัดจ�างขององค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห& ท่ีอยู!ระหว!าง
ดําเนินการ 

เอกสารท่ีเก่ียวกับพยานในการสอบสวนเรื่องต!างๆ 
เอกสารท่ีเก่ียวกับผู�ร�องเรียนเรื่องการทุจริตหรือประพฤติไม!ถูกต�องต!าง ๆ 
เอกสารการพิจารณาเงินอุดหนุนแก!ภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีอยู!ระหว!างดําเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 

1. ข�อมูลข!าวสารท่ีสามารถเปMดเผยได� หากผู�ใดประสงค&จะขอสําเนาหรือขอสําเนาท่ีมีคํา
รับรองถูกต�องของข�อมูล และได�ปฏิบัติตามระเบียบองค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห& ว!าด�วยข�อมูลข!าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2546 ให�เจ�าหน�าท่ีองค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห& รับเรื่องและพิจารณาส!งต!อข�อมูลข!าวสารท่ี
ขอว!าอยู!ในความรับผิดชอบหรือควบคุมของสํานัก/ส!วนใด โดยให�ข�าราชการระดับ 5 ข้ึนไป ซ่ึงเป3นผู�
ควบคุมดูแลข�อมูลข!าวสารท่ีขอเป3น ผู�มีอํานาจอนุญาตและรับรองสําเนาถูกต�องของข�อมูลข!าวสารนั้น แต!ถ�า
ข�อมูลข!าวสารท่ีขอเป3นข�อมูลข!าวสาร ตามมาตรา 9 แห!งพระราชบัญญัติข�อมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ซ่ึงต�องจัดให�ประชาชนเข�าตรวจดูได� ให�ผู�ขอข�อมูลไปติดต!อขอดูข�อมูลข!าวสารได�ท่ีศูนย&ข�อมูลข!าวสาร  สํานัก
ปลัดนายกองค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห& และหากประสงค&จะขอสําเนาหรือสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกต�องของ
ข�อมูลข!าวสารให�ข�าราชการระดับ 5 ข้ึนไป ซ่ึงปฏิบัติงานเป3นผู�ควบคุมดูแลข�อมูลข!าวสาร ซ่ึงจัดไว�ให�ประชาชน
เข�าตรวจดูข�อมูลข!าวสารเป3น ผู�มีอํานาจอนุญาตและรับรองสําเนาถูกต�องของข�อมูลข!าวสารนั้น 

2. ข�อมูลข!าวสารท่ีไม!เปMดเผยแก!บุคคลท่ัวไป หากผู�ใดประสงค&ขอสําเนาหรือ ขอสําเนาท่ี
มีคํารับรองถูกต�องของข�อมูล และได�ปฏิบัติตามระเบียบองค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห& ว!าด�วยการจัดให�มี
ข�อมูลข!าวสารของราชการไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดู พ.ศ. 2546 ให�เจ�าหน�าท่ีท่ีศูนย&ข�อมูลข!าวสาร  สํานักปลัด 
รับเรื่องและ พิจารณาส!งต!อข�อมูลข!าวสารท่ีขอว!าอยู!ในความรับผิดชอบหรือควบคุมดูแลของสํานัก/ส!วนใด โดย
ให�หัวหน�าสํานักปลัด/หัวหน�าส!วน หรือผู�ดํารงตําแหน!งเทียบเท!า เป3นผู�มีอํานาจพิจารณาอนุญาตและให�
ข�าราชการระดับ 5 ข้ึนไปเป3นผู�รับรองสําเนาถูกต�อง 

 หลกัเกณฑก์ารขอ การอนุญาต และการบริการขอ้มลูข่าวสาร อบต.นรสิงห์ 
 



3. ข�อมูลข!าวสารนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว�ใน 1 และ 2 ซ่ึงผู�ประสงค&จะขอสําเนาหรือ
ขอสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกต�องของข�อมูล และได�ปฏิบัติตามระเบียบองค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห& ว!าด�วย
การจัดให�มีข�อมูลข!าวสารของราชการไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดู พ.ศ. 2546 ให�เจ�าหน�าท่ีท่ีศูนย&ข�อมูลข!าวสาร
รับเรื่องและส!งต!อว!าอยู!ในความรับผิดชอบหรือควบคุมดูแลของสํานัก/ส!วนใด และส!งให�เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบ
หรือควบคุมดูแลและดําเนินการ โดยให�เจ�าหน�าท่ีสันนิษฐานไว�ก!อนว!าข�อมูลข!าวสารท่ีขอนั้นเป3นข�อมูลข!าวสาร
ท่ีเปMดเผยได�แต!หากเจ�าหน�าท่ีพิจารณาเห็นว!าการเปMดเผยอาจก!อให�เกิดความเสียหายต!อการปฏิบัติงานของ
องค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห& หรือทางราชการ หรืออันตรายต!อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดหรือกระทบสิทธิส!วนบุคคลของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให�เจ�าหน�าท่ีเสนอหัวหน�าสํานักปลัด/หัวหน�าส!วน 
เป3นผู�มีอํานาจพิจารณาอนุญาต และให�ข�าราชการระดับ 5 ข้ึนไป เป3นผู�รับรองสําเนาถูกต�อง 

4. ข�อมูลข! าวสารของหน!วยงานของรัฐหน!วยงานอ่ืนหรือองค&กรภาคเอกชน              
ซ่ึงมาอยู!ในความครอบครองดูแลขององค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห& ให�ถือปฏิบัติเบ้ืองต�นว!าควรแนะนําให�ผู�
ขอข�อมูลข!าวสารติดต!อโดยตรงกับหน!วยงานของรัฐหรือองค&กรภาคเอกชนผู�เป3นเจ�าของข�อมูลนั้น เว�นแต!มี
ความจําเป3นเร!งด!วนอันไม!อาจหลีกเลี่ยงได� หรือมีเหตุพิเศษอ่ืนท่ีเห็นสมควร จึงให�ดําเนินการตาม 1-3 แล�วแต!
กรณี 
 

 
 
 
 
 

1. ข�าราชการ/พนักงานจ�าง 
2. ลูกจ�างประจํา 
3. ผู�ท่ีได�รับการเชิดชูเกียรติ 
4. ผู�ท่ีได�รับเงินอุดหนุน/ทุนประเภทต!าง ๆ 
5. ผู�กู�ยืมเงินทุนต!าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ข�าราชการ/พนักงานจ�าง และลูกจ�างประจํา จัดเก็บเป3นสมุดประวัติ แฟZมประวัติ 
ก.พ.7 และระบบฐานข�อมูลคอมพิวเตอร& 

2. ผู�ท่ีได�รับการเชิดชูเกียรติ,ผู�ท่ีได�รับเงินอุดหนุน/ทุนประเภทต!าง ๆ และผู�กู�ยืมเงินทุน
ต!าง จัดเก็บเป3นแฟZมประวัติ ทะเบียนประวัติและระบบฐานข�อมูลคอมพิวเตอร& 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ข�าราชการ/พนักงานจ�าง และลูกจ�างประจํา เจ�าของข�อมูลยื่นคําขอตรวจดูข�อมูลด�วย
ตนเองโดยยื่นคําขอต!อเจ�าหน�าท่ี สํานักปลัดองค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห& 

2. ผู�ท่ีได�รับการเชิดชูเกียรติ/ผู�ท่ีได�รับเงินอุดหนุน/ทุนประเภทต!างๆเจ�าของข�อมูลหรือ
บุคคลท่ัวไปยื่นคําขอตรวจดูข�อมูลต!อเจ�าหน�าท่ี สํานักปลัด องค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห&ท่ีรับผิดชอบ 

3.  ผู�กู�ยืมเงินทุนต!างๆ เจ�าของข�อมูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวข�องยื่นคําขอตรวจดูข�อมูลต!อ
เจ�าหน�าท่ี สํานักปลัด องค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห&ท่ีรับผิดชอบ 

 

 ประเภทของบุคลากร อบต.นรสิงห์ ที�มกีารเก็บรักษาขอ้มลูไว ้
 

ประเภทของระบบขอ้มลูข่าวสารส่วนบุคคล อบต. 
 

 วธีิการขอตรวจดูขอ้มลูข่าวสารของเจา้ของขอ้มลู 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
องค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห&ได�กําหนดเกณฑ&การเรียกเก็บเงินค!าธรรมเนียมขอสําเนา 

หรือขอสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกต�องของข�อมูลข!าวสาร แห!งพระราชบัญญัติข�อมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 ดังนี้ 

1. ค!าธรรมเนียมการทําสําเนาโดยเครื่องถ!ายเอกสาร มีอัตราดังนี้ 
(1) กระดาษ เอ 4   หน�าละ  1 บาท 
(2) กระดาษ เอ 3   หน�าละ  3 บาท 
(3) แผ!นดิสเก็ต   แผ!นละ  10 บาท 
(4) แผ!นซีดี    แผ!นละ  15 บาท 

2. การเรียกเก็บค!าธรรมเนียมการให�คํารับรองข�อมูลข!าวสารมีอัตราคํารับรองละ 5 บาท 

3. กรณี ท่ีผู� ขอสํ า เนาหรื อขอสํ า เน า ท่ี มี คํ า รั บรอง ถูกต� อ ง เป3 นผู� ท่ี มี ร าย ได� น� อย                   
ให�ข�าราชการระดับ 5 ข้ึนไป ซ่ึงเป3นผู�ควบคุมดูแลข�อมูลข!าวสารนั้น พิจารณายกเว�นค!าธรรมเนียมให�ตาม
สมควรแก!กรณีได� 

4. กรณีท่ีผู�ขอสําเนาข�อมูลข!าวสารซ่ึงองค&การบริหารส!วนตําบลนรสิงห& รวบรวมและจัดให�มี
ข�อมูลข!าวสารนั้นไว�เผยแพร!เพ่ือแจกจ!ายเป3นการท่ัวไป ให�ข�าราชการระดับ 5 ข้ึนไป ซ่ึงเป3นผู�ควบคุมดูแลข�อมูล
ข!าวสารนั้น พิจารณายกเว�นค!าธรรมเนียมทุกกรณี  

 
 
 
 
 
 

 
 

1.  กรณีเจ�าหน�าท่ีไม!ปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการข�อมูลข!าวสารขอไป  มีความผิดตามมาตรา 
40 (แห!งพระราชบัญญัติข�อมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ.2540) มีโทษจําคุกไม!เกิน 3 เดือน ปรับไม!เกิน 5,000 
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

2.  กรณีฝ`าฝaน/ไม!ปฏิบัติตามข�อจํากัดหรือเง่ือนไขท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐกําหนดตามมาตรา 20 
(แห!งพระราชบัญญัติข�อมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ.2540) ต�องระวางโทษจําคุกไม!เกิน 1 ปV หรือปรับไม!เกิน 
20,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

3.  กรณีท่ีเกิดการฟZองร�อง เจ�าหน�าท่ีของรัฐจะได�รับความคุ�มครองจากกฎหมาย  หากเป3น
การปฏิบัติตามหน�าท่ี และไม!มีเจตนา หรือจงใจท่ีจะละเลยไม!ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  การปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ&ท่ีกําหนดไว�ในมาตรา 20 ซ่ึงเป3นข�อยกเว�นเจ�าหน�าท่ีต�องกระทําโดยสุจริตและเป3นไปตามหลักเกณฑ& 
หากเกิดป'ญหาข้ึนมาเจ�าหน�าท่ีไม!ต�องรับผิดตามกฎหมายใด 
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การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขอสาํเนา หรือขอสาํเนาที�มคีาํรับรองถูกตอ้ง 

ของขอ้มลูข่าวสาร อบต.นรสิงห์ 

 บทกาํหนดโทษ 



 
 

 

 
 

กรณีศึกษาท่ี 1: นางสาว ส. ตําแหน!งเจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป 3 ถูกร�องเรียน กล!าวหาว!า
กระทําผิดวินัยอย!างร�ายแรง หน!วยงานให�ดําเนินการสอบสวนทางวินัยจนเป3นท่ียุติ 
และมีคําสั่งลงโทษไล!ออกจากราชการแล�ว 

นา งส าว  ส .  ใช� สิ ทธิ  ขอ ให� เ ปM ด เ ผย เอกสาร  จํ านวน  5  ร ายการ                      
เพ่ือประกอบการอุทธรณ&คําสั่งลงโทษ ดังนี้ 

1. รายงานการสอบสวนข�อเท็จจริง 
2. รายงานการสอบสวนทางวินัย 
3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการสอบสวน 
4. คําให�การของพยานทุกปาก 
5. ผลการพิจารณาของผู�มีอํานาจออกคําสั่งลงโทษ 

 
 

  
การวินิจฉัย : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เห็นว!า นางสาว ส. ตําแหน!งเจ�าหน�าท่ี

บริหารงานท่ัวไป 3 ถูกร�องเรียน กล!าวหาว!ากระทําผิดวินัยอย!างร�ายแรง ให�ใช�สิทธิ
ขอให�เปMดเผยเอกสาร 5 รายการนั้น ซ่ึงสรุปรายละเอียดได�ดังนี้ 

1. รายงานการสอบสวนข�อเท็จจริง สามารถเปMดเผยได� เพราะมีผลกระทบ
ต!อผู�ขอโดยตรง 

2. รายงานการสอบสวนทางวินัย สามารถเปMดเผยได� เพราะมีผลกระทบต!อ
ผู�ขอโดยตรง 

3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการสอบสวน สามารถเปMดเผยได� 
เพราะมีผลกระทบต!อผู�ขอโดยตรง 

4. คําให�การของพยานทุกปาก สามารถเปMดเผยได� แต!ต�องปกปMดชื่อพยานไว� 
เพราะจะทําให�ผู�อ่ืนกระทบ/เสียหายได� 

5. ผลการพิจารณาของผู�มีอํานาจออกคําสั่งลงโทษ สามารถเปMดเผยได� 
เพราะมีผลกระทบต!อผู�ขอโดยตรง 

 

  
กรณีศึกษาท่ี 2: นายเตือน ใช�สิทธิขอดูข�อมูลข!าวสารจากหน!วยงาน เพ่ือขอให�เปMดเผยข�อมูล

ข!าวสารเก่ียวกับการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอปรับตําแหน!งเป3นผู�ชํานาญการ
พิเศษ ดังนี้ 

1. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของ
ตนเอง ท่ีคณะกรรมการฯตัดสินว!าไม!ผ!านเกณฑ& 

2. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของ
บุคคลอ่ืนท่ีผ!านเกณฑ&ท้ังหมด 

3. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของ
บุคคลอ่ืนท่ีไม!ผ!านเกณฑ&ท้ังหมด และเหตุผลของคณะกรรมการแต!ละคนท่ีพิจารณาว!า
ท่ีไม!ผ!านเกณฑ& 
 
 
 

 

กรณศึีกษาเกี*ยวกับการดาํเนนิงาน
ตาม พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสารของ สท. 



4. รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาผลงานในการประชุมทุก
ครั้ง 

5. เอกสารผลงานทางวิชาการของบุคคลอ่ืนท่ีผ!านการพิจารณาของ
คณะกรรมการ 

6. คําสั่งแต!งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

  

  

การวินิจฉัย : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เห็นว!า กรณีนายเตือน ใช�สิทธิขอดู
ข�อมูลข!าวสารจากหน!วยงาน เพ่ือขอให�เปMดเผยข�อมูลข!าวสารเก่ียวกับการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอปรับตําแหน!งเป3นผู�ชํานาญการพิเศษนั้น มีรายละเอียด
ดังต!อไปนี้ 

1. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของ
ตนเอง ท่ีคณะกรรมการฯตัดสินว!าไม!ผ!านเกณฑ& สามารถเปMดเผยได� 

2. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของ
บุคคลอ่ืนท่ีผ!านเกณฑ&ท้ังหมด ไม!สามารถเปMดเผยชื่อได�แต!สามารถบอกจํานวนคนท่ีผ!าน
เกณฑ&ได�/ปMดชื่อไว� แต!ถ�ามีผลกระทบต!อผู�ขอ สามารถเปMดได� 

3. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของ
บุคคลอ่ืนท่ีไม!ผ!านเกณฑ&ท้ังหมด และเหตุผลของคณะกรรมการแต!ละคนท่ีพิจารณาว!า
ท่ีไม!ผ!านเกณฑ& ไม!สามารถเปMดเผยชื่อได�แต!สามารถบอกจํานวนคนท่ีผ!านเกณฑ&ได�/ปMด
ชื่อไว� แต!ถ�ามีผลกระทบต!อผู�ขอ สามารถเปMดได� 

4. รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาผลงานในการประชุม ทุก
ครั้ง สามารถเปMดเผยได� 

5. เอกสารผลงานทางวิชาการของบุคคลอ่ืนท่ีผ!านการพิจารณาของ
คณะกรรมการ สามารถเปMดเผยได� 

6. คําสั่งแต!งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ สามารถเปMดเผย
ได� 

 

 

กรณีศึกษาท่ี 3: นักศึกษาปริญญาเอก กําลังดําเนินการวิจัย เรื่อง ป'จจัยท่ีมีอิทธิพลต!อ



 คุณภาพชีวิตการทํางานของคนพิการในสถานประกอบการเอกชน ตาม พ.ร.บ.         
การฟaiนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มีความประสงค&ท่ีจะขอข�อมูลจํานวนคน
พิการท่ีทํางานในสถานประกอบการเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
ประกอบด�วยรายละเอียดต!อไปนี้ 

1. ชื่อสถานประกอบการ 
2. ท่ีอยู! 
3. เบอร&โทรศัพท& 
4. คนพิการท่ีทํางานอยู! (ระบุชื่อ,นามสกุล) 
5. ประเภทความพิการ 
6. ตําแหน!ง 

  

การวินิจฉัย : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เห็นว!า ข�อมูลข!าวสารท่ีนักศึกษา
ปริญญาเอก ขอข�อมูลของคนพิการ ตามรายละเอียด 1-6 เปMดเผยได� ยกเว�นข�อ 4 
เพราะต�องการให�ระบุชื่อ/นามสกุล ซ่ึงเป3นข�อมูลส!วนบุคคล ไม!สามารถเปMดเผยได� อาจ
หลีกเลี่ยงการให�ข�อมูลส!วนบุคคล ไม!สามารถเปMดเผยได� อาจหลีกเลี่ยงการให�ข�อมูลโดย
การระบุเป3นจํานวนคนพิการท่ีทํางานอยู! เช!น เพศหญิง เพศชาย ก็ได� 

 

  
 
 
 

กรณีศึกษาท่ี 4: การออกคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนของข�าราชการและลูกจ�างประจํา เนื่องจาก
ทางกรมบัญชีกลางได�ขอความร!วมมือให�หน!วยงานราชการออกคําสั่ ง เลื่อน                
ข้ันเงินเดือนโดยให�ใส!เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชนในคําสั่งดังกล!าวตามหนังสือด!วน
ท่ีสุด ท่ี กค. 0430.2/ว234 ลงวันท่ี 25 พ.ค. 2548  

การท่ีใส!เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชนซ่ึงถือเป3นข�อมูลส!วนบุคคลในการคําสั่ง
เลื่อนข้ันถือเป3นการกระทําท่ีผิดตาม พ.ร.บ ข�อมูลข!าวสารหรือไม!  

 

  

การวินิจฉัย : สํานักงานคณะกรรมการข�อมูลข!าวสารของราชการได�หารือกับทาง
กรมบัญชีกลางในประเด็นดังกล!าวแล�ว ปรากฎว!าการใส!เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน
ในคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนของข�าราชการและลูกจ�างประจําเป3นการละเมิดข�อมูลส!วน
บุคคล ห�ามมิให�ใส!เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชนดังกล!าว 

 

  
 

ก ร ณี ศึ
ก ษ า ท่ี 
5: 

ผู�เข�าร!วมยื่นซองประกวดราคา ตามประกาศประกวดราคาเพ่ือจ�างเหมาเอกชนปรับปรุง
โรงงานพร�อมเดินเครื่องจักรกําจัดมูลฝอย แต!คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาเห็นว!าเสนอ
ผิดเง่ือนไขท่ีจะได�รับการพิจารณาเปMดซองข�อเสนอด�านราคา จึงมีหนังสือถึงสํานักรักษาความสะอาด 
ขอข�อมูลข!าวสารเก่ียวกับผลการพิจารณาประกวดด�านเทคนิค เอกสารข�อเสนอด�านเทคนิคและ
เอกสารเสนอราคาของบริษัท ยูโรเวสท& เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เพ่ือนําไปใช�ประกอบการชี้แจงต!อ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและตรวจสอบความถูกต�องโปร!งใสในการพิจารณาผล
การประกวดราคา และเพ่ือเป3นหลักฐานประกอบในการแสวงหาความถูกต�องและเป3นธรรมในโอกาส
ต!อไป แต!ได�รับการปฏิเสธ  

 

  

ก า ร คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาเห็นว!า 



วินิจฉัย 
: 

1. รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ เป3นเพียงความเห็นหรือคําแนะนํา
ภายในหน!วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด การเปMดเผยอาจกระทบต!อการใช�ดุลพินิจ
ของผู�ว!าราชการกรุงเทพฯได� เนื่องจากผู�ว!าฯ ยังไม!ได�พิจารณาข�อเสนอและมิได�มีคําสั่งเก่ียวกับเรื่องนี้
แต!อย!างใด จึงชอบท่ีจะไม!เปMดเผย 

2. ข�อมูลข!าวสารเก่ียวกับเอกสารประกอบการยื่นซองประกวดราคา                ซ่ึงเป3น
ข�อมูลข!าวสารเก่ียวกับข�อเสนอด�านเทคนิคและเอกสารหลักฐานต!างๆ               ซ่ึงคณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ ได�พิจารณารายละเอียดข�อเสนอของผู�เข�าประกวดราคาและแจ�งผลให�ทราบแล�วอีกท้ัง
ข�อเท็จจริงก็ปรากฏว!าคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได�ดําเนินการตามกระบวนการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาในข้ันต!อไป โดยได�เปMดซองข�อเสนอราคาเฉพาะรายท่ีผ!านการคัดเลือกข�อเสนอด�าน
เทคนิคแล�ว ถือว!าการดําเนินการของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได�ดําเนินการเป3นท่ีสิ้นสุดแล�ว            
ผู�อุทธรณ&ซ่ึงได�รับผลกระทบจากการพิจารณาดังกล!าวจึงควรได�สิทธิขอตรวจดูเอกสารท่ีจําเป3นต�องรู�
เพ่ือการโต�แย�งแต!เนื่องจากผู�ให�ความเห็นชอบในข้ันสุดท�าย คือ ผู�ว!าราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
อาจจะมีความเห็นแตกต!างจากคณะกรรมการพิจารณาผล การเปMดเผยก!อนผู�ว!าราชการ
กรุงเทพมหานครจะมีคําสั่งย!อมมีผลกระทบต!อประโยชน&ได�เสียของบริษัทเจ�าของข�อมูลการเปMดเผย
จึงต�องคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดกับบริษัทเจ�าของข�อมูลด�วย และในชั้นนี้ถือว!าการพิจารณาผลการ
ประกวดราคายังไม!แล�วเสร็จสมบูรณ&ตามข้ันตอนท้ังหมด จึงยังไม!ควรเปMดเผยก!อนถึงเวลาอันสมควร 

ให�สํานักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร เปMดเผยข�อมูลเฉพาะบัญชีรายชื่อบริษัท ห�าง
ร�าน ท่ีรับใบเสนอราคา โดยให�สําเนาท่ีมีค!ารับรองถูกต�องแก!              ผู�อุทธรณ& 

 

  
 

กรณีศึกษาท่ี 6: ผู�อุทธรณ& มีหนังสือถึงองค&การบริหารส!วนตําบลแซงบาดาล จังหวัดกาฬสินธุ& ขอ
ข�อมูลข!าวสารเก่ียวกับบันทึกของคณะกรรมการเปMดซองราคาโครงการจ�างเหมาก!อสร�างถนน
คอนกรีต แต!ได�รับการปฏิเสธ  

 

  
การวินิจฉัย : คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาเห็นว!าข�อมูลข!าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�าง

โครงการก!อสร�างถนนซ่ึงเป3นโครงการสาธารณูปโภคท่ี อบต.แซงบาดลรับผิดชอบโดยตรง เม่ือ
พิจารณาถึงหลักการบริหารงานปกครองท�องถ่ินท่ีดี ประชาชนมีสิทธิท่ีจะได�รับผู�ข�อมูลข!าวสาร
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างในทุกข้ันตอนอีกท้ังมีสิทธิในการเข�าร!วมติดตามตรวจสอบความ
ถูกต�องและโปร!งใสในการบริหารงานขององค&กรปกครองส!วนท�องถ่ินด�วยการดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจ�างท่ีแล�วเสร็จในแต!ละข้ันตอน จึงต�องเปMดเผยให�ประชาชนตรวจสอบได� สําหรับบันทึก
คณะกรรมการเปMดซองราคาฯ เป3นข�อมูลข!าวสารท่ีเป3นผลการพิจารณาท่ีมีผลโดยตรงต!อ
เอกชนตามนัยมาตรา 9(1) และประกาศคณะกรรมการข�อมูลข!าวสารของราชการลงวันท่ี 24 
กุมภาพันธ& 2541 บังคับให�หน!วยงานต�องจัดไว�ให�ประชาชนตรวจดูได� การไม!เปMดเผยจึงไม!ชอบ
ด�วยกฎหมาย  

จึงให� อบต.แซงบาดาล เปMดเผยข�อมูลข!าวสารตามอุทธรณ&ให�แก!ผู�อุทธรณ& 

 

  
กรณีศึกษาท่ี 7: ห�างหุ�นส!วนจํากัด ตราดม่ันคงวัสดุก!อสร�าง ผู�อุทธรณ& มีหนังสือถึงองค&การบริหาร

ส!วนตําบลวังกระแจะ จังหวัดตราด ขอข�อมูลข!าวสาร 2 รายการ คือ รายละเอียดผู�ชําระภาษี
โรงเรือนและท่ีดินท่ีมียอดชําระสูง ลําดับท่ี 1-20 พร�อมปริมาณพ้ืนท่ี และรายละเอียดการ
จัดซ้ือจัดจ�าง งานสอบราคา/ประกวดราคา  โดยให�จัดส!งให�แก!ผู�อุทธรณ&ทุกครั้งท่ีมีการออก
ประกาศ แต!ได�รับการปฏิเสธ  

 

  
การวินิจฉัย : คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาเห็นว!าข�อมูลข!าวสารรายการท่ี 1 นั้น แม�จะมี



 รายละเอียดของชื่อสถานประกอบการ ท่ีต้ัง พ้ืนท่ีอาคารและท่ีดิน และจํานวนเงินภาษี
โรงเรือนและท่ีดินของผู�เสียภาษีแต!ละราย ซ่ึงมีท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยส!วนท่ีเป3น
นิติบุคคลไม!ถือเป3นข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข�อมูลข!าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 และมิใช!ข�อมูลข!าวสารตามมาตรา 15 แห!งพระราชบัญญัติข�อมูลข!าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ท่ีหน!วยงานของรัฐหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐอาจมีคําสั่งมิให�เปMดเผยได� 
ประกอบกับผู�อุทธรณ&ต�องการข�อมูลข!าวสารดังกล!าวเพ่ือตรวจสอบการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และท่ีดินขององค&การบริหารส!วนตําบลวังกระแจะ โดยการเปรียบเทียบปริมาณพ้ืนท่ีกับ
จํานวนเงินภาษีของผู�อุทธรณ&กับผู�เสียภาษีรายอ่ืนๆ สําหรับข�อมูลข!าวสารรายการท่ี 2 องค&การ
บริหารส!วนตําบลวังกระแจะไม!ได�แจ�งผลในการไม!เปMดเผย แต!ข�อมูลข!าวสารดังกล!าวเป3นข�อมูล
ข!าวสารท่ีหน!วยงานของรัฐต�องจัดให�ประชาชนเข�าตรวจดูอยู!แล�ว ตามประกาศคณะกรรมการ
ข�อมูลข!าวสารของราชการ เรื่องกําหนดให�ข�อมูลข!าวสารเก่ียวกับผลการพิจารณาจัดซ้ือจัดจ�าง
ของหน!วยงานของรัฐเป3นข�อมูลข!าวสารท่ีต�องจัดไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดูได� ตามมาตรา 9 (8) 
แห!งพระราชบัญญัติข�อมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แต!หน!วยงานของรัฐไม!มีหน�าท่ี
จะต�องจัดส!งข�อมูลข!าวสารดังกล!าวให�แก!ผู�ขอ 

จึงให� อบต.วังกระแจะ เปMดเผยข�อมูลข!าวสารรายการท่ี 1 แก!ผู�อุทธรณ& โดยให�ลบ ตัด
ทอน หรือทําด�วยประการอ่ืนใด ท่ีไม!เป3นการเปMดเผยชื่อและท่ีอยู!ของ  ผู�เสียภาษีเฉพาะท่ีเป3น
บุคคลธรรมดา ส!วนข�อมูลข!ามูลสารรายการท่ี 2 นั้น ให�ยกอุทธรณ& 

  
กรณีศึกษาท่ี 8: นาย ก. ถูกกล!าวหาว!ามีพฤติการณ&และปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบเก่ียวกับการ

บริหารงานโครงการก!อสร�างสนามบินแห!งหนึ่ง จึงมีหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมขอให�
เปMดเผยข�อมูลข!าวสารเก่ียวกับบุคคลชื่อพยานผู�กล!าวหาและเอกสารพยานหลักฐานต!าง 
ๆ  กระทรวงคมนาคมได�มีหนังสือชี้แจงให�นาย ก. ทราบว!าเรื่องดังกล!าวอยู!ระหว!างการ
สอบสวน จึงไม!สามารถเปMดเผยได� ท้ังนี้ เป3นไปตาม  มาตรา ๑๕ (๒) 

 

  
การวินิจฉัย : คณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยข�อมูลข!าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ

แผ!นดินและการบังคับใช�กฎหมายพิจารณาแล�วเห็นว!า ข�อมูลข!าวสารท่ีขอเป3นข�อมูล
ข!าวสารเก่ียวกับการสอบสวนข�อเท็จจริงเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบในวง
ราชการ ซ่ึงเป3นเรื่องท่ีอยู!ระหว!างดําเนินการ การเปMดเผยอาจจะทําให�การปฏิบัติหน�าท่ี
ตามกฎหมายของหน!วยงานของรัฐหรือการบังคับใช�กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพจึงมีมติ
ว!า กระทรวงคมนาคมมีคําสั่งมิให�เปMดเผยข�อมูลเก่ียวกับการสอบสวนฯ นั้นชอบแล�ว 

 

  
กรณีศึกษาท่ี 9: ตามพระราชบัญญัติข�อมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให�เปMดเผยข�อมูลท่ี

เก่ียวกับสัญญาในการดําเนินการต!างๆ ของหน!วยงานส!วนใหญ!เกือบทุกเรื่องจะต�อง
เปMดเผยให�ประชาชนได�รู� 

1. ประชาชน หมายถึง ประชาชนท่ัวไปไม!มีข�อยกเว�นใช!หรือไม! 
2. ในกรณีผู�ท่ีมาขอเอกสารสัญญาท่ีเข�ามาแข!งขันราคาในการจัดซ้ือจัดจ�าง

ครั้งนี้ แต!ไม!ได�รับการคัดเลือกให�เข�าเสนอราคา หรือเป3นผู�เข�าเสนอราคาแต!
ไม!ได�รับการคัดเลือก มาขอตรวจสอบข�อมูลและรายละเอียดของสัญญา ซ่ึง
เอกสาร 

3. และถ�าเปMดเผยข�อมูลท้ังหมดจะเป3นการได�เปรียบเสียเปรียบในการเข�า
แข!งขันราคาในครั้งต!อไปหรือไม! และข�อเสนอทางเทคนิคเป3นทรัพย&สินทาง
ป'ญญาหรือไม! 

 

  



การวินิจฉัย : คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว!าข�อมูลข!าวสาร ตามข�อ 1 ประชาชน หมายถึง 
ประชาชนท่ัวไปไม!มีข�อยกเว�น ข�อ 2 สามารถขอตรวจสอบข�อมูลได�แต!ต�องสิ้นสุดการ
แข!งขันประกวดราคาแล�ว และข�อ 3 ข�อเสนอทางเทคนิคถือเป3นทรัพย&สินทางป'ญญา 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระราชบัญญัต ิ
ข�อมูลข�าวสารของราชการ 

พ.ศ.2540 
--------------------------------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให�ไว� ณ วันที ่๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐ 

เป.นปQที ่๕๒ ในรัชกาลปRจจุบัน 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�า ฯ                  
ให�ประกาศว!า 
 โดยท่ีเป3นการสมควรให�มีกฎหมายว!าด�วยข�อมูลข!าวสารของราชการ 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�า ฯ  ให�ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว�โดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภาดังต!อไปน้ี 
 มาตรา  ๑    พระราชบัญญัติน้ีเรียกว!า  “พระราชบัญญัติข�อมูลข!าวสารของราชการ  พ.ศ.
๒๕๔๐” 
 มาตรา  ๒   พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดเก�าสิบวันนับแต!วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป3นต�นไป 
 มาตรา  ๓    บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข�อบังคับอ่ืน  ในส!วนท่ีบัญญัติไว�แล�วใน�
พระราชบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย�งกับบทแห!งพระราชบัญญัตินี้ให�ใช�พระราชบัญญัตินี้แทน 
 มาตรา  ๔   ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ข�อมูลข!าวสาร” หมายความว!า  ส่ิงท่ีส่ือความหมายให�รู�เร่ืองราวข�อเท็จจริง ข�อมูล  หรือส่ิง
ใดๆ  ไม!ว!าการส่ือความหมายน้ันจะทําได�โดยสภาพของส่ิงน้ันเองหรือโดยผ!านวิธีการใดๆ  และไม!
ว!าจะได�จัดทําไว�ในรูปของเอกสาร แฟZม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถ!าย ฟMล&ม                  
การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร& หรือวิธีอ่ืนใดท่ีทําให�ส่ิงท่ีบันทึกไว�
ปรากฏได� 
 “ข�อมูลข!าวสารของราชการ” หมายความว!า ข�อมูลข!าวสารท่ีอยู!ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน!วยงานของรัฐ    ไม!ว!าจะเป3นข�อมูลข!าวสารเก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐหรือ
ข�อมูลข!าวสารเก่ียวกับเอกชน 
 “หน!วยงานของรัฐ” หมายความว!า  ราชการส!วนกลาง  ราชการส!วนภูมิภาค ราชการส!วน
ท�องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  ส!วนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในส!วนท่ีไม!เก่ียวกับการพิจารณา



พิพากษาคดี องค&กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน!วยงานอิสระของรัฐและหน!วยงานอ่ืนตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 
 “เจ�าหน�าท่ีของรัฐ” หมายความว!า  ผู�ซึ่งปฏิบัติงานให�แก!หน!วยงานของรัฐ 
 “ข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคล” หมายความว!า ข�อมูลข!าวสารเก่ียวกับส่ิงเฉพาะตัวของบุคคล        
เช!น  การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการทํางาน     
บรรดาท่ีมีช่ือของผู�น้ันหรือมีเลขหมาย รหัส หรือส่ิงบอกลักษณะอ่ืนท่ีทําให�รู�ตัวผู�น้ันได�               
เช!น  ลายพิมพ&นิ้วมือ  แผ!นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ!าย และให�หมายความรวมถึงข�อมูล
ข!าวสารเก่ียวกับส่ิงเฉพาะตัวของผู�ท่ีถึงแก!กรรมแล�วด�วย 
 “คณะกรรมการ”  หมายความว!า  คณะกรรมการข�อมูลข!าวสารของราชการ 
 “คนต!างด�าว” หมายความว!า  บุคคลธรรมดาท่ีไม!มีสัญชาติไทยและไม!มีถิ่นท่ีอยู! 
ในประเทศไทย  และนิติบุคคลดังต!อไปน้ี 
 (๑) บริษัทหรือห�างหุ�นส!วนท่ีมีทุนเกินก่ึงหน่ึงเป3นของคนต!างด�าว  ใบหุ�นชนิดออกให�แก!ผู�ถือ    
ให�ถือว!าใบหุ�นน้ันคนต!างด�าวเป3นผู�ถือ 
 (๒) สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินก่ึงหน่ึงเป3นคนต!างด�าว 
 (๓) สมาคมหรือมูลนิธิท่ีมีวัตถุประสงค&เพ่ือประโยชน&ของคนต!างด�าว 
 (๔) นิติบุคคลตาม  (๑) (๒) (๓)  หรือนิติบุคคลอ่ืนใดท่ีมีผู�จัดการหรือกรรมการเกินก่ึงหน่ึง
เป3นคนต!างด�าว 
  นิติบุคคลตามวรรคหน่ึง  ถ�าเข�าไปเป3นผู�จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคล
อ่ืน  ให�ถือว!าผู�จัดการหรือกรรมการ  หรือสมาชิก  หรือเจ�าของทุนดังกล!าวเป3นคนต!างด�าว 
 มาตรา ๕ ให�นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และมีอํานาจออกกฎกระทรวง    
เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงน้ัน  เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 
 มาตรา  ๖  ให�จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการข�อมูลข!าวสารของราชการขึ้นในสังกัด
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  มีหน�าท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิชาการและธุรการให�แก!
คณะกรรมการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยข�อมูลข!าวสาร  ประสานงานกับหน!วยงาน
ของรัฐ  และให�คําปรึกษาแก!เอกชนเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

หมวด  ๑ 
การเป;ดเผยข�อมูลข�าวสาร 

_______________ 
 
 มาตรา  ๗  หน!วยงานของรัฐต�องส!งข�อมูลข!าวสารของราชการอย!างน�อยดังต!อไปน้ีลงพิมพ&
ใน  ราชกิจจานุเบกษา 
 (๑) โครงสร�างและการจัดองค&กรในการดําเนินงาน 
 (๒) สรุปอํานาจหน�าท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
 (๓) สถานท่ีติดต!อเพ่ือขอรับข�อมูลข!าวสาร หรือคําแนะนําในการติดต!อกับหน!วยงานของรัฐ 



 (๔) กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ข�อบังคับ  คําส่ัง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน นโยบาย 
หรือการตีความ  ท้ังน้ี เฉพาะท่ีจัดให�มีขึ้นโดยมีสภาพอย!างกฎ เพ่ือให�มีผลเป3นการท่ัวไปต!อเอกชน
ท่ีเก่ียวข�อง 
 (๕) ข�อมูลข!าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 ข�อมูลข!าวสารใดท่ีได�มีการจัดพิมพ&เพ่ือให�แพร!หลายตามจํานวนพอสมควรแล�ว ถ�ามีการลง
พิมพ&ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ�างอิงถึงส่ิงพิมพ&น้ันก็ให�ถือว!าเป3นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรค
หน่ึงแล�ว 
 ให�หน!วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให�มีข�อมูลข!าวสารตามวรรคหน่ึงไว�เผยแพร!เพ่ือขายหรือ
จําหน!ายจ!ายแจก ณ ท่ีทําการของหน!วยงานของรัฐแห!งน้ันตามท่ีเห็นสมควร 
 มาตรา  ๘  ข�อมูลข!าวสารท่ีต�องลงพิมพ&ตามมาตรา  ๗ (๔)  ถ�ายังไม!ได�ลงพิมพ&ในราชกิจจา
นุเบกษา  จะนํามาใช�บังคับในทางท่ีไม!เป3นคุณแก!ผู�ใดไม!ได�  เว�นแต!ผู�น้ันจะได�รู�ถึงข�อมูลข!าวสารน้ัน
ตามความเป3นจริงมาก!อนแล�วเป3นเวลาพอสมควร    
 มาตรา  ๙  ภายใต�บังคับมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  หน!วยงานของรัฐต�องจัดให�มีข�อมูล
ข!าวสารของราชการอย!างน�อยดังต!อไปน้ีไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดูได�   ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ&และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 (๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงต!อเอกชน รวมท้ังความเห็นแย�งและคําส่ังท่ี
เก่ียวข�องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล!าว 
 (๒) นโยบายหรือการตีความท่ีไม!เข�าข!ายต�องลงพิมพ&ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา  ๗ (๔) 
 (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ!ายประจําปVของปVท่ีกําลังดําเนินการ 
 (๔) คู!มือหรือคําส่ังเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน�าท่ี
ของเอกชน 
 (๕) ส่ิงพิมพ&ท่ีได�มีการอ�างอิงถึงตามมาตรา  ๗ วรรคสอง 
 (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเป3นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร!วมทุนกับเอกชน
ในการจัดทําบริการสาธารณะ 
 (๗) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการท่ีแต!งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  
ท้ังน้ี ให�ระบุรายช่ือรายงานทางวิชาการ รายงานข�อเท็จจริง หรือข�อมูลข!าวสารท่ีนํามาใช�ในการ
พิจารณาไว�ด�วย 
 (๘) ข�อมูลข!าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 ข�อมูลข!าวสารท่ีจัดให�ประชาชนเข�าตรวจดูได�ตามวรรคหน่ึง  ถ�ามีส!วนท่ีต�องห�ามมิให�เปMดเผย
ตามมาตรา  ๑๔ หรือมาตรา  ๑๕ อยู!ด�วย  ให�ลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอ่ืนใดท่ีไม!เป3น
การเปMดเผยข�อมูลข!าวสารน้ัน 
 บุคคลไม!ว!าจะมีส!วนได�เสียเก่ียวข�องหรือไม!ก็ตาม ย!อมมีสิทธิเข�าตรวจดู ขอสําเนาหรือขอ
สําเนาท่ีมีคํารับรองถูกต�องของข�อมูลข!าวสารตามวรรคหน่ึงได�  ในกรณีท่ีสมควรหน!วยงานของรัฐ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ&เรียกค!าธรรมเนียมในการน้ันก็ได� ในการน้ี
ให�คํานึงถึงการช!วยเหลือผู�มีรายได�น�อยประกอบด�วย  ท้ังน้ี เว�นแต!จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว�
เป3นอย!างอ่ืน 
  คนต!างด�าวจะมีสิทธิตามมาตราน้ีเพียงใดให�เป3นไปตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 



  มาตรา  ๑๐  บทบัญญัติมาตรา  ๗  และมาตรา  ๙  ไม!กระทบถึงข�อมูลข!าวสารของราชการ
ท่ีมีกฎหมายเฉพาะกําหนดให�มีการเผยแพร!หรือเปMดเผย ด�วยวิธีการอย!างอ่ืน 
   มาตรา  ๑๑  นอกจากข�อมูลข!าวสารของราชการท่ีลงพิมพ&ในราชกิจจานุเบกษาแล�ว หรือท่ี
จัดไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดูได�แล�ว หรือท่ีมีการจัดให�ประชาชนได�ค�นคว�าตามมาตรา ๒๖ แล�ว ถ�า
บุคคลใดขอข�อมูลข!าวสารอ่ืนใดของราชการและคําขอของผู�น้ันระบุข�อมูลข!าวสารท่ีต�องการใน
ลักษณะท่ีอาจเข�าใจได�ตามควร ให�หน!วยงานของรัฐผู�รับผิดชอบจัดหาข�อมูลข!าวสารน้ันให�แก!ผู�ขอ
ภายในเวลาอันสมควร  เว�นแต!ผู�นั้นขอจํานวนมากหรือบ!อยคร้ังโดยไม!มีเหตุผลอันสมควร  
 ข�อมูลข!าวสารของราชการใดมีสภาพท่ีอาจบุบสลายง!าย  หน!วยงานของรัฐจะขอขยายเวลา
ในการจัดหาให�หรือจะจัดทําสําเนาให�ในสภาพอย!างหน่ึงอย!างใด เพ่ือมิให�เกิดความเสียหายแก!
ข�อมูลข!าวสารน้ันก็ได� 
 ข�อมูลข!าวสารของราชการท่ีหน!วยงานของรัฐจัดหาให�ตามวรรคหน่ึงต�องเป3นข�อมูลข!าวสารท่ี
มีอยู!แล�วในสภาพท่ีพร�อมจะให�ได� มิใช!เป3นการต�องไปจัดทํา วิเคราะห& จําแนก  รวบรวม  หรือจัด
ให�มีขี้นใหม! เว�นแต!เป3นการแปรสภาพเป3นเอกสารจากข�อมูลข!าวสารท่ีบันทึกไว�ในระบบการ
บันทึกภาพหรือเสียง  ระบบคอมพิวเตอร&  หรือระบบอ่ืนใด  ท้ังน้ี ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  
แต!ถ�าหน!วยงานของรัฐเห็นว!ากรณีท่ีขอน้ันมิใช!การแสวงหาผลประโยชน&ทางการค�า  และเป3นเร่ือง
ท่ีจําเป3นเพ่ือปกปZองสิทธิเสรีภาพสําหรับผู�น้ันหรือเป3นเร่ืองท่ีจะเป3นประโยชน&แก!สาธารณะ  
หน!วยงานของรัฐจะจัดหาข�อมูลข!าวสารน้ันให�ก็ได� 
 บทบัญญัติวรรคสามไม!เป3นการห�ามหน!วยงานของรัฐท่ีจะจัดให�มีข�อมูลข!าวสารของราชการ
ใดขึ้นใหม!ให�แก!ผู�ร�องขอ หากเป3นการสอดคล�องด�วยอํานาจหน�าท่ีตามปกติของหน!วยงานของรัฐน้ัน
อยู!แล�ว 
 ให�นําความในมาตรา  ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี  มาใช�บังคับแก!การจัดหาข�อมูล
ข!าวสารให�ตามมาตราน้ี โดยอนุโลม 
 มาตรา  ๑๒  ในกรณีท่ีมีผู�ย่ืนคําขอข�อมูลข!าวสารของราชการตามมาตรา  ๑๑  แม�ว!าข�อมูล
ข!าวสารท่ีขอจะอยู!ในความควบคุมดูแลของหน!วยงานส!วนกลาง หรือส!วนสาขาของหน!วยงานแห!ง
น้ันหรือจะอยู!ในความควบคุมดูแลของหน!วยงานของรัฐแห!งอ่ืนก็ตาม ให�หน!วยงานของรัฐท่ีรับคํา
ขอให�คําแนะนํา เพ่ือไปย่ืนคําขอต!อหน!วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลข�อมูลข!าวสารน้ันโดยไม!ชักช�า 
 ถ�าหน!วยงานของรัฐผู�รับคําขอเห็นว!าข�อมูลข!าวสารท่ีมีคําขอเป3นข�อมูลข!าวสารท่ีจัดทําโดย
หน!วยงานของรัฐแห!งอ่ืน และได�ระบุห�ามการเปMดเผยไว�ตามระเบียบท่ีกําหนดตามมาตรา  ๑๖  ให�
ส!งคําขอน้ันให�หน!วยงานของรัฐผู�จัดทําข�อมูลข!าวสารน้ันพิจารณาเพ่ือมีคําส่ังต!อไป 



  มาตรา  ๑๓  ผู�ใดเห็นว!าหน!วยงานของรัฐไม!จัดพิมพ&ข�อมูลข!าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม!จัด
ข�อมูลข!าวสารไว�ให�ประชาชนตรวจดูได�ตามมาตรา ๙ หรือไม!จัดหาข�อมูลข!าวสารให�แก!ตนตาม
มาตรา ๑๑ หรือฝ̀าฝaน หรือไม!ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หรือปฏิบัติหน�าท่ีล!าช�าหรือเห็นว!าตน
ไม!ได�รับความสะดวกโดยไม!มีเหตุอันสมควร ผู�นั้นมีสิทธิร�องเรียนต!อคณะกรรมการ เว�นแต!เป3นเร่ือง
เก่ียวกับการมีคําส่ังมิให�เปMดเผยข�อมูลข!าวสารตามมาตรา  ๑๕  หรือคําส่ังไม!รับฟ'งคําคัดค�านตาม
มาตรา  ๑๗  หรือคําส่ังไม!แก�ไขเปล่ียนแปลงหรือลบข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 
 ในกรณีท่ีมีการร�องเรียนต!อคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการต�องพิจารณาให�แล�ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต!วันท่ีได�รับคําร�องเรียน  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป3นให�ขยายเวลาออกไปได�    
แต!ต�องแสดงเหตุผลและรวมเวลาท้ังหมดแล�วต�องไม!เกินหกสิบวัน 
 

หมวด  ๒ 
ข�อมูลข�าวสารที่ไม�ต�องเป;ดเผย 

_______________ 
 
 มาตรา  ๑๔  ข�อมูลข!าวสารของราชการท่ีอาจก!อให�เกิดความเสียหายต!อสถาบัน
พระมหากษัตริย&จะเปMดเผยมิได� 
 มาตรา  ๑๕  ข�อมูลข!าวสารของราชการท่ีมีลักษณะอย!างหน่ึงอย!างใดดังต!อไปน้ี หน!วยงาน
ของรัฐหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐอาจมีคําส่ังมิให�เปMดเผยก็ได� โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎหมาย
ของหน!วยงานของรัฐ  ประโยชน&สาธารณะ  และประโยชน&ของเอกชนท่ีเก่ียวข�องประกอบกัน 
 (๑) การเปMดเผยจะก!อให�เกิดความเสียหายต!อความม่ันคงของประเทศ  ความสัมพันธ&ระหว!าง
ประเทศ   และความม่ันคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
 (๒) การเปMดเผยจะทําให�การบังคับใช�กฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ  หรือไม!อาจสําเร็จตาม
วัตถุประสงค&ได�  ไม!ว!าจะเก่ียวกับการฟZองคดี  การปZองกัน  การปราบปราม  การทดสอบ               
การตรวจสอบ  หรือการรู�แหล!งท่ีมาของข�อมูลข!าวสารหรือไม!ก็ตาม 
 (๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน!วยงานของรัฐในการดําเนินการเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด  แต!
ท้ังน้ีไม!รวมถึงรายงานทางวิชาการ  รายงานข�อเท็จจริง  หรือข�อมูลข!าวสารท่ีนํามาใช�ในการทํา
ความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกล!าว 
 (๔) การเปMดเผยจะก!อให�เกิดอันตรายต!อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหน่ึงบุคคลใด 
 (๕) รายงานการแพทย&หรือข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคลซึ่งการเปMดเผยจะเป3นการรุกลํ้าสิทธิส!วน
บุคคลโดยไม!สมควร 
 (๖) ข�อมูลข!าวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุ�มครองมิให�เปMดเผย  หรือข�อมูลข!าวสารท่ีมีผู�ให�
มาโดยไม!ประสงค&ให�ทางราชการนําไปเปMดเผยต!อผู�อ่ืน 
 (๗) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดให�พระราชกฤษฎีกา 
 คําส่ังมิให�เปMดเผยข�อมูลข!าวสารของราชการจะกําหนดเง่ือนไขอย!างใดก็ได�  แต!ต�องระบุไว�
ด�วยว!าท่ีเปMดเผยไม!ได�เพราะเป3ข�อมูลข!าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให�ถือว!าการมีคําส่ัง
เปMดเผยข�อมูลข!าวสารของราชการเป3นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ�าหน�าท่ีของรัฐตามลําดับสายการ
บังคับบัญชา  แต!ผู�ขออาจอุทธรณ&ต!อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยข�อมูลข!าวสารได�ตามท่ี
กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 



 มาตรา  ๑๖ เพ่ือให�เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว!าข�อมูลข!าวสารของราชการจะเปMดเผยต!อ
บุคคลใดได�หรือไม!ภายใต�เง่ือนไขเช!นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให�ร่ัวไหลให�หน!วยงานของรัฐ
กําหนดวิธีการคุ�มครองข�อมูลข!าวสารน้ัน  ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดว!าด�วยการ
รักษาความลับของทางราชการ 
 มาตรา  ๑๗  ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐเห็นว!า  การเปMดเผยข�อมูลข!าวสารของราชการใด
อาจกระทบถึงประโยชน&ได�เสียของผู�ใด ให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐแจ�งให�ผู�นั้นเสนอ 
คําคัดค�านภายในเวลาท่ีกําหนด แต!ต�องให�เวลาอันสมควรท่ีผู�น้ันอาจเสนอคําคัดค�านได� ซึ่งต�องไม!
น�อยกว!าสิบห�าวันนับแต!วันท่ีได�รับแจ�ง 
 ผู�ท่ีได�รับแจ�งตามวรรคหน่ึง  หรือผู�ท่ีทราบว!าการเปMดเผยข�อมูลข!าวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชน&ได�เสียของตน มีสิทธิคัดค�านการเปMดเผยข�อมูลข!าวสารน้ันได�โดยทําเป3นหนังสือ
ถึงเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�รับผิดชอบ 
 ในกรณีท่ีมีการคัดค�าน  เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�รับผิดชอบต�องพิจารณาคําคัดค�านและแจ�งผลการ
พิจารณาให�ผู�คัดค�านทราบโดยไม!ชักช�า  ในกรณีท่ีมีคําส่ังไม!รับฟ'งคําคัดค�าน เจ�าหน�าท่ีของรัฐจะ
เปMดเผยข�อมูลข!าวสารน้ันมิได�จนกว!าจะล!วงพ�นกําหนดเวลาอุทธรณ&ตามมาตรา ๑๘  หรือจนกว!า
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยข�อมูลข!าวสารได�มีคําวินิจฉัยให�เปMดเผยข�อมูลข!าวสารน้ันได�  
แล�วแต!กรณี 



 มาตรา  ๑๘  ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐมีคําส่ังมิให�เปMดเผยข�อมูลข!าวสารใดตามมาตรา  ๑๔ 
หรือมาตรา  ๑๕  หรือมีคําส่ังไม!รับฟ'งคําคัดค�านของผู�มีประโยชน&ได�เสียตามมาตรา ๑๗  ผู�น้ันอาจ
อุทธรณ&ต!อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยข�อมูลข!าวสารภายในสิบห�าวันนับแต!วันท่ีได�รับแจ�ง
คําส่ังน้ันโดยย่ืนคําอุทธรณ&ต!อคณะกรรมการ 
 มาตรา  ๑๙  การพิจารณาเก่ียวกับข�อมูลข!าวสารท่ีมีคําส่ังมิให�เปMดเผยน้ันไม!ว!าจะเป3นการ
พิจารณาของคณะกรรมการ  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยข�อมูลข!าวสารหรือศาลก็ได�  
จะต�องดําเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิให�ข�อมูลข!าวสารน้ันเปMดเผยแก!บุคคลอ่ืนใดท่ีไม!จําเป3นแก!
การพิจารณาและในกรณีท่ีจําเป3นจะพิจารณาลับหลังคู!กรณีหรือคู!ความฝ̀ายใดก็ได� 
 มาตรา  ๒๐  การเปMดเผยข�อมูลข!าวสารใด แม�จะเข�าข!ายต�องมีความรับผิดชอบตาม
กฎหมายใด  ให�ถือว!าเจ�าหน�าท่ีของรัฐไม!ต�องรับผิดหากเป3นการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังต!อไปน้ี 
 (๑) ข�อมูลข!าวสารตามมาตรา ๑๕  ถ�าเจ�าหน�าท่ีของรัฐได�ดําเนินการโดยถูกต�องตามระเบียบ
ตามมาตรา ๑๖ 
 (๒) ข�อมูลข!าวสารตามมาตรา ๑๕  ถ�าเจ�าหน�าท่ีของรัฐในระดับตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
มีคําส่ังให�เปMดเผยเป3นการท่ัวไปหรือเฉพาะแก!บุคคลใด เพ่ือประโยชน&อันสําคัญย่ิงกว!าท่ีเก่ียวกับ
ประโยชน&สาธารณะ  หรือชีวิต  ร!างกาย  สุขภาพ หรือประโยชน&อ่ืนของบุคคล  และคําส่ังน้ันได�
กระทําโดยสมควรแก!เหตุ  ในการน้ีจะมีการกําหนดข�อจํากัดหรือเง่ือนไขในการใช�ข�อมูลข!าวสารน้ัน
ตามความเหมาะสมก็ได� 
 การเปMดเผยข�อมูลข!าวสารตามวรรคหน่ึงไม!เป3นเหตุให�หน!วยงานของรัฐพ�นจากความรับผิด
ตามกฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกล!าว 
 

หมวด  ๓ 
ข�อมูลข�าวสารส�วนบุคคล 

______________ 
 
 มาตรา  ๒๑  เพ่ือประโยชน&แห!งหมวดน้ี “บุคคล” หมายความว!า บุคคลธรรมดา 
ท่ีมีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาท่ีไม!มีสัญชาติไทยแต!มีถิ่นท่ีอยู!ในประเทศไทย 



  มาตรา  ๒๒  สํานักข!าวกรองแห!งชาติ  สํานักงานสภาความม่ันคงแห!งชาติ และหน!วยงาน
ของรัฐแห!งอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ& วิธีการ และเง่ือนไขท่ีมิให�นําบทบัญญัติวรรคหน่ึง (๓) ของมาตรา 
๒๓  มาใช�บังคับกับข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคลท่ีอยู!ในความควบคุมดูแลของหน!วยงานดังกล!าวก็ได� 
 หน!วยงานของรัฐแห!งอ่ืนท่ีจะกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงน้ัน ต�องเป3นหน!วยงาน
ของรัฐซึ่งการเปMดเผยประเภทข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง (๓)  จะเป3น
อุปสรรคร�ายแรงต!อการดําเนินการของหน!วยงานดังกล!าว 
 มาตรา  ๒๓  หน!วยงานของรัฐต�องปฏิบัติเก่ียวกับการจัดระบบข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคล
ดังต!อไปน้ี 
 (๑) ต�องจัดให�มีระบบข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคลเพียงเท!าท่ีเก่ียวข�อง และจําเป3นเพ่ือการ
ดําเนินงานของหน!วยงานของรัฐให�สําเร็จตามวัตถุประสงค&เท!าน้ัน  และยกเลิกการจัดให�มีระบบ
ดังกล!าวเม่ือหมดความจําเป3น 
 (๒) พยายามเก็บข�อมูลข!าวสารโดยตรงจากเจ�าของข�อมูล  โดยเฉพาะอย!างย่ิงในกรณีท่ีจะ
กระทบถึงประโยชน&ได�เสียโดยตรงของบุคคลน้ัน 
 (๓) จัดให�มีการพิมพ&ในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแก�ไขให�ถูกต�องอยู!เสมอเก่ียวกับส่ิง
ดังต!อไปน้ี 
  (ก) ประเภทของบุคคลท่ีมีการเก็บข�อมูลไว� 
  (ข) ประเภทของระบบข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคล 
  (ค) ลักษณะการใช�ข�อมูลตามปกติ 
  (ง) วิธีการขอตรวจดูข�อมูลข!าวสารของเจ�าของข�อมูล 
  (จ) วิธีการขอให�แก�ไขเปล่ียนแปลงข�อมูล 
  (ฉ) แหล!งท่ีมาของข�อมูล 
 (๔)  ตรวจสอบแก�ไขข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคลในความรับผิดชอบให�ถูกต�องอยู!เสมอ 
 (๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให�แก!ระบบข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคล ตามความเหมาะสม   
เพ่ือปZองกันมิให�มีการนําไปใช�โดยไม!เหมาะสมหรือเป3นผลร�ายต!อเจ�าของข�อมูล 
 ในกรณีท่ีเก็บข�อมูลข!าวสารโดยตรงจากเจ�าของข�อมูล  หน!วยงานของรัฐต�องแจ�งให�เจ�าของ
ข�อมูลทราบล!วงหน�าหรือพร�อมกับการขอข�อมูลถึงวัตถุประสงค&ท่ีจะนําข�อมูลมาใช�  ลักษณะการใช�
ข�อมูลตามปกติ  และกรณีท่ีขอข�อมูลน้ันเป3นกรณีท่ีอาจให�ข�อมูลได�โดยความสมัครใจหรือเป3นกรณี
มีกฎหมายบังคับ 
 หน!วยงานของรัฐต�องแจ�งให�เจ�าของข�อมูลทราบในกรณีมีการให�จัดส!งข�อมูลข!าวสารส!วน
บุคคลไปยังท่ีใดซึ่งจะเป3นผลให�บุคคลท่ัวไปทราบข�อมูลข!าวสารน้ันได�  เว�นแต!เป3นไปตามลักษณะ
การใช�ข�อมูลตามปกติ 
 มาตรา  ๒๔  หน!วยงานของรัฐจะเปMดเผยข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคลท่ีอยู!ในความควบคุมดูแล
ของตนต!อหน!วยงานของรัฐแห!งอ่ืนหรือผู�อ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเป3นหนังสือของเจ�าของ
ข�อมูลท่ีให�ไว�ล!วงหน�าหรือในขณะน้ันมิได�  เว�นแต!เป3นการเปMดเผยดังต!อไปน้ี 
 (๑) ต!อเจ�าหน�าท่ีของรัฐในหน!วยงานของตน เพ่ือการนําไปใช�ตามอํานาจหน�าท่ีของหน!วยงาน
ของรัฐแห!งน้ัน 



 (๒) เป3นการใช�ข�อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค&ของการจัดให�มีระบบข�อมูลข!าวสารส!วน
บุคคลน้ัน 
 (๓) ต!อหน!วยงานของรัฐท่ีทํางานด�วยการวางแผน หรือการสถิติ หรือสํามะโนต!างๆ ซึ่งมี
หน�าท่ีต�องรักษาข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคลไว�ไม!ให�เปMดเผยต!อไปยังผู�อ่ืน 
 (๔) เป3นการให�เพ่ือประโยชน&ในการศึกษาวิจัย โดยไม!ระบุช่ือหรือส!วนท่ีทําให�รู�ว!าเป3นข�อมูล
ข!าวสารส!วนบุคคลท่ีเก่ียวกับบุคคลใด 
 (๕) ต!อหอจดหมายเหตุแห!งชาติ กรมศิลปากร หรือหน!วยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา ๒๖               
วรรคหน่ึง  เพ่ือการตรวจดูคุณค!าในการเก็บรักษา 
 (๖) ต!อเจ�าหน�าท่ีของรัฐ เพ่ือการปZองกันการฝ̀าฝaนหรือไม!ปฏิบัติตามกฎหมาย  การสืบสวน            
การสอบสวน  หรือการฟZองคดี  ไม!ว!าเป3นคดีประเภทใดก็ตาม 
 (๗) เป3นการให�ซึ่งจําเป3น เพ่ือการปZองกันหรือระงับอันตรายต!อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
 (๘) ต!อศาล และเจ�าหน�าท่ีของรัฐหรือหน!วยงานของรัฐหรือบุคคลท่ีมีอํานาจตามกฎหมายท่ี
จะขอข�อเท็จจริงดังกล!าว 
 (๙) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 การเปMดเผยข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคลตามวรรคหน่ึง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙)  ให�มี
การจัดทําบัญชีแสดงการเปMดเผยกํากับไว�กับข�อมูลข!าวสารน้ัน  ตามหลักเกณฑ&และวิธีการท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง 
 มาตรา  ๒๕  ภายใต�บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕  บุคคลย!อมมีสิทธิท่ีจะได�รู�ถึงข�อมูล
ข!าวสารส!วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตน  และเม่ือบุคคลน้ันมีคําขอเป3นหนังสือ หน!วยงานของรัฐท่ี
ควบคุมดูแลข�อมูลข!าวสารน้ันจะต�องให�บุคคลน้ันหรือผู�กระทําการแทนบุคคลน้ันได�ตรวจดูหรือ
ได�รับสําเนาข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคลส!วนท่ีเก่ียวกับบุคคลน้ัน  และให�นํามาตรา ๙ วรรคสอง และ
วรรคสาม  มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 การเปMดเผยรายงานการแพทย&ท่ีเก่ียวกับบุคคลใด  ถ�ากรณีมีเหตุอันควรเจ�าหน�าท่ีของรัฐจะ
เปMดเผยต!อเฉพาะแพทย&ท่ีบุคคลน้ันมอบหมายก็ได� 
 ถ�าบุคคลใดเห็นว!าข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนส!วนใดไม!ถูกต�องตามท่ีเป3นจริง ให�มี
สิทธิย่ืนคําขอเป3นหนังสือให�หน!วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลข�อมูลข!าวสารแก�ไขเปล่ียนแปลงหรือลบ
ข�อมูลข!าวสารส!วนน้ันได� ซึ่งหน!วยงานของรัฐจะต�องพิจารณาคําขอดังกล!าว และแจ�งให�บุคคลน้ัน
ทราบโดยไม!ชักช�า 
 ในกรณีท่ีหน!วยงานของรัฐไม!แก�ไขเปล่ียนแปลงหรือลบข�อมูลข!าวสารให�ตรงตามท่ีมีคําขอ ให�
ผู�น้ันมีสิทธิอุทธรณ&ต!อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยข�อมูลข!าวสารภายในสามสิบวันนับแต!วัน
ได�รับแจ�งคําส่ังไม!ยินยอมแก�ไขเปล่ียนแปลงหรือลบข�อมูลข!าวสาร  โดยย่ืนคําอุทธรณ&ต!อ
คณะกรรมการ  และไม!ว!ากรณีใดๆ ให�เจ�าของข�อมูลมีสิทธิร�องขอให�หน!วยงานของรัฐหมายเหตุคํา
ขอของตนแนบไว�กับข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคลท่ีเก่ียวข�องได� 
 ให�บุคคลตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา ๒๓  มาตรา ๒๔ และ
มาตราน้ีแทนผู�เยาว&  คนไร�ความสามารถ  คนเสมือนไร�ความสามารถ  หรือเจ�าของข�อมูลท่ีถึงแก!
กรรมแล�วก็ได� 
 

หมวด  ๔ 



เอกสารประวัติศาสตร& 
___________ 

 
 มาตรา  ๒๖  ข�อมูลข!าวสารของราชการท่ีหน!วยงานของรัฐไม!ประสงค&จะเก็บรักษาหรือมี
อายุครบกําหนดตามวรรคสองนับแต!วันท่ีเสร็จส้ินการจัดให�มีข�อมูลข!าวสารน้ัน ให�หน!วยงานของรัฐ
ส!งมอบให�แก!หอจดหมายเหตุแห!งชาติ กรมศิลปากรหรือหน!วยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีกําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา เพ่ือคัดเลือกไว�ให�ประชาชนได�ศึกษาค�นคว�า 
 กําหนดเวลาต�องส!งข�อมูลข!าวสารของราชการตามวรรคหน่ึงให�แยกประเภท   ดังน้ี 
 (๑) ข�อมูลข!าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔  เม่ือครบเจ็ดสิบห�าปV 
 (๒) ข�อมูลข!าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕  เม่ือครบย่ีสิบปV 
 กําหนดเวลาตามวรรคสอง  อาจขยายออกไปได�ในกรณีดังต!อไปน้ี 
 (๑) หน!วยงานของรัฐยังจําเป3นต�องเก็บรักษาข�อมูลข!าวสารของราชการไว�เองเพ่ือประโยชน&
ในการใช�สอย  โดยต�องจัดเก็บและจัดให�ประชาชนได�ศึกษาค�นคว�าตามท่ีจะตกลงกับหอจดหมาย
เหตุแห!งชาติ กรมศิลปากร 
 (๒) หน!วยงานของรัฐเห็นว!า  ข�อมูลข!าวสารน้ันยังไม!ควรเปMดเผย โดยมีคําส่ังขยายเวลา
กํากับไว�เป3นการเฉพาะราย คําส่ังการขยายเวลาน้ันให�กําหนดระยะเวลาไว�ด�วย 
แต!จะกําหนดเกินคราวละห�าปVไม!ได� 
 การตรวจสอบหรือทบทวนมิให�มีการขยายเวลาไม!เปMดเผยจนเกินความจําเป3น ให�เป3นไปตาม
หลักเกณฑ&และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 บทบัญญัติตามมาตราน้ี มิให�ใช�บังคับกับข�อมูลข!าวสารของราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรีออก
ระเบียบกําหนดให�หน!วยงานของรัฐหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐจะต�องทําลายหรืออาจทําลายได�โดยไม!
ต�องเก็บรักษา 
 

หมวด  ๕ 
คณะกรรมการข�อมูลข�าวสารของราชการ 

______________ 
 
 มาตรา  ๒๗  ให�มีคณะกรรมการข�อมูลข!าวสารของราชการ    ประกอบด�วยรัฐมนตรี ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป3นประธาน  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงกลาโหม  
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการต!างประเทศ  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงพาณิชย&  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการ
คณะกรรมการข�าราชการพลเรือน  เลขาธิการสภาความม่ันคงแห!งชาติ  เลขาธิการสภา
ผู�แทนราษฎร  ผู�อํานวยการสํานักข!าวกรองแห!งชาติ  ผู�อํานวยการสํานักงบประมาณ  และ
ผู�ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต!งตั้งอีกเก�าคนเป3นกรรมการ 
 ให�ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแต!งตั้งข�าราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหน่ึง
เป3นเลขานุการ  และอีกสองคนเป3นผู�ช!วยเลขานุการ 
 มาตรา  ๒๘  คณะกรรมการมีอํานาจหน�าท่ี  ดังต!อไปน้ี 



 (๑) สอดส!องดูแล และให�คําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงานของเจ�าหน�าท่ีของรัฐและ
หน!วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๒) ให�คําปรึกษาแก!เจ�าหน�าท่ีของรัฐหรือหน!วยงานของรัฐ  เก่ียวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ตามท่ีได�รับคําขอ 
 (๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของ
คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๔) พิจารณาและให�ความเห็นเร่ืองร�องเรียนตามมาตรา  ๑๓ 
 (๕) จัดทํารายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี เสนอคณะรัฐมนตรีเป3นคร้ัง
คราวตามความเหมาะสม  แต!อย!างน�อยปVละหน่ึงคร้ัง 
 (๖)  ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
 (๗)  ดําเนินการเร่ืองอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 มาตรา  ๒๙  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซึ่งได�รับแต!งตั้งตามมาตรา ๒๗  มีวาระอยู!ในตําแหน!ง
คราวละสามปVนับแต!วันท่ีได�รับแต!งตั้ง  ผู�ท่ีพ�นจากตําแหน!งแล�วอาจได�รับแต!งตั้งใหม!ได� 
 มาตรา  ๓๐  นอกจากการพ�นจากตําแหน!งตามวาระ  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซึ่งได�รับแต!งตั้ง
ตามมาตรา ๒๗  พ�นจากตําแหน!ง เม่ือ 
 (๑)  ตาย 
 (๒)  ลาออก 
 (๓)  คณะรัฐมนตรีให�ออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย  บกพร!อง  หรือไม!สุจริตต!อหน�าท่ี  
หรือหย!อนความสามารถ 
 (๔)  เป3นบุคคลล�มละลาย 
 (๕)  เป3นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
 (๖) ได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก  เว�นแต!เป3นโทษสําหรับความผิดท่ีได�
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 มาตรา  ๓๑  การประชุมของคณะกรรมการ ต�องมีกรรมการมาประชุมไม!น�อยกว!าก่ึงหน่ึง
ของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป3นองค&ประชุม 
 ให�ประธานกรรมการเป3นประธานในท่ีประชุม   ถ�าประธานกรรมการไม!มาประชุมหรือไม!อาจ
ปฏิบัติหน�าท่ีได�  ให�กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป3นประธานในท่ีประชุม 
 การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให�ถือเสียงข�างมาก  กรรมการคนหน่ึงให�มีเสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน  ถ�าคะแนนเสียงเท!ากัน ให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป3นเสียงช้ี
ขาด 
 มาตรา  ๓๒  ให�คณะกรรมการมีอํานาจเรียกให�บุคคลใดมาให�ถ�อยคําหรือให�ส!งวัตถุ  
เอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได� 
 มาตรา  ๓๓  ในกรณีท่ีหน!วยงานของรัฐปฏิเสธว!าไม!มีข�อมูลข!าวสารตามท่ีมีคําขอไม!ว!าจะ
เป3นกรณีมาตรา ๑๑  หรือมาตรา ๒๕  ถ�าผู�มีคําขอไม!เช่ือว!าเป3นความจริงและร�องเรียนต!อ
คณะกรรมการตามมาตรา ๑๓  ให�คณะกรรมการมีอํานาจเข�าดําเนินการตรวจสอบข�อมูลข!าวสาร
ของราชการท่ีเก่ียวข�องได� และแจ�งผลการตรวจสอบให�ผู�ร�องเรียนทราบ 



 หน!วยงานของรัฐหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐต�องยินยอมให�คณะกรรมการหรือผู�ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายเข�าตรวจสอบข�อมูลข!าวสารท่ีอยู!ในความครอบครองของตนได� ไม!ว!าจะเป3นข�อมูล
ข!าวสารท่ีเปMดเผยได�หรือไม!ก็ตาม 
 มาตรา  ๓๔  คณะกรรมการจะแต!งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย!างใด
อย!างหน่ึงตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได�และให�นําความในมาตรา ๓๑ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด  ๖ 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเป;ดเผยข�อมูลข�าวสาร 

________________ 
 
 มาตรา  ๓๕  ให�มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยข�อมูลข!าวสารสาขาต!างๆ   ตามความ
เหมาะสม  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต!งตั้งตามข�อเสนอของคณะกรรมการ  มีอํานาจหน�าท่ีพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ&คําส่ังมิให�เปMดเผยข�อมูลข!าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา  ๑๕  หรือคําส่ังไม!รับ
ฟ'งคําคัดค�านตามมาตรา  ๑๗  และคําส่ังไม!แก�ไขเปล่ียนแปลงหรือลบข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคลตาม
มาตรา  ๒๕ 
 การแต!งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยข�อมูลข!าวสารตามวรรคหน่ึง  ให�แต!งตั้งตาม
สาขาความเช่ียวชาญเฉพาะด�านของข�อมูลข!าวสารของราชการ  เช!น  ความม่ันคงของประเทศ  
เศรษฐกิจและการคลังของประเทศ  หรือการบังคับใช�กฎหมาย 
 มาตรา  ๓๖  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยข�อมูลข!าวสาร คณะหน่ึงๆ ประกอบด�วย
บุคคลตามความจําเป3น แต!ต�องไม!น�อยกว!าสามคน  และให�ข�าราชการท่ีคณะกรรมการแต!งตั้ง
ปฏิบัติหน�าท่ีเป3นเลขานุการและผู�ช!วยเลขานุการ 
 ในกรณีพิจารณาเก่ียวกับข�อมูลข!าวสารของหน!วยงานของรัฐแห!งใด กรรมการวินิจฉัยการ
เปMดเผยข�อมูลข!าวสารซึ่งมาจากหน!วยงานของรัฐแห!งน้ันจะเข�าร!วมพิจารณาด�วยไม!ได� 
 กรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยข�อมูลข!าวสาร จะเป3นเลขานุการหรือผู�ช!วยเลขานุการไม!ได� 
 มาตรา  ๓๗  ให�คณะกรรมการพิจารณาส!งคําอุทธรณ&ให�คณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผย
ข�อมูลข!าวสาร  โดยคํานึงถึงความเช่ียวชาญเฉพาะด�านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยข�อมูล
ข!าวสารแต!ละสาขาภายในเจ็ดวัน นับแต!วันท่ีคณะกรรมการได�รับคําอุทธรณ& 
 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยข�อมูลข!าวสารให�เป3นท่ีสุด และในการมีคํา
วินิจฉัยจะมีข�อสังเกตเสนอต!อคณะกรรมการเพ่ือให�หน!วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข�องปฏิบัติเก่ียวกับกรณี
ใดตามท่ีเห็นสมควรก็ได� 
 ให�นําความในมาตรา  ๑๓  วรรคสอง  มาใช�บังคับแก!การพิจารณาอุทธรณ&ของ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยข�อมูลข!าวสารโดยอนุโลม 
 มาตรา  ๓๘  อํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยข�อมูลข!าวสาร แต!ละสาขา     
วิธีพิจารณาและวินิจฉัย  และองค&คณะในการพิจารณาและวินิจฉัย  ให�เป3นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา  ๓๙  ให�นําบทบัญญัติมาตรา ๒๙  มาตรา ๓๐  มาตรา ๓๒  และบทกําหนดโทษท่ี
ประกอบกับบทบัญญัติดังกล!าวมาใช�บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปMดเผยข�อมูลข!าวสารโดย
อนุโลม 



 
หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 
_______________ 

 
 มาตรา  ๔๐  ผู�ใดไม!ปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการท่ีส่ังตามมาตรา  ๓๒   ต�องระวาง
โทษจําคุกไม!เกินสามเดือน  หรือปรับไม!เกินห�าพันบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา  ๔๑  ผู�ใดฝ̀าฝaนหรือไม!ปฏิบัติตามข�อจํากัดหรือเง่ือนไขท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐกําหนด
ตามมาตรา ๒๐ ต�องระวางโทษจําคุกไม!เกินหน่ึงปV  หรือปรับไม!เกินสองหม่ืนบาท  หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 
 
 
 
 
 
 

บทเฉพาะกาล 
_____________ 

 
 มาตรา  ๔๒  บทบัญญัติมาตรา ๗  มาตรา ๘  และมาตรา ๙  มิให�ใช�บังคับกับข�อมูล
ข!าวสารของราชการท่ีเกิดขึ้นก!อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ 
 ให�หน!วยงานของรัฐจัดพิมพ&ข�อมูลข!าวสารตามวรรคหน่ึง  หรือจัดให�มีข�อมูลข!าวสารตาม
วรรคหน่ึงไว�เพ่ือให�ประชาชนเข�าตรวจดูได� แล�วแต!กรณี   ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ&และวิธีการท่ี
คณะกรรมการจะได�กําหนด 
 มาตรา  ๔๓  ให�ระเบียบว!าด�วยการรักษาความปลอดภัยแห!งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗  ในส!วนท่ี
เก่ียวกับข�อมูลข!าวสารของราชการ  ยังคงใช�บังคับต!อไปได�เท!าท่ีไม!ขัดหรือแย�งต!อพระราชบัญญัติน้ี  
เว�นแต!ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๖ จะได�กําหนดเป3นอย!างอ่ืน 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 

นายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ ในระบอบประชาธิปไตย  การให�
ประชาชนมีโอกาสกว�างขวางในการได�รับข�อมูลข!าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต!างๆ ของรัฐเป3น
ส่ิงจําเป3น  เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช�สิทธิทางการเมืองได�โดยถูกต�องกับ
ความเป3นจริง  อันเป3นการส!งเสริมให�มีความเป3นรัฐบาลโดยประชาชนมากย่ิงขึ้น  สมควรกําหนดให�
ประชาชนมีสิทธิได�รู�ข�อมูลข!าวสารของราชการ  โดยมีข�อยกเว�นอันไม!ต�องเปMดเผยท่ีแจ�งชัดและ
จํากัดเฉพาะข�อมูลข!าวสารท่ีหากเปMดเผยแล�วจะเกิดความเสียหายต!อประเทศชาติหรือต!อประโยชน&



ท่ีสําคัญของเอกชน   ท้ังน้ี เพ่ือพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให�ม่ันคงและจะยังผลให�ประชาชนมี
โอกาสรู�ถึงสิทธิหน�าท่ีของตนอย!างเต็มท่ี  เพ่ือท่ีจะปกป'กรักษาประโยชน&ของตนได�อีกประการหน่ึง
ด�วย  ประกอบกับสมควรคุ�มครองสิทธิส!วนบุคคลในส!วนท่ีเก่ียวข�องกับข�อมูลข!าวสารของราชการ
ไปพร�อมกัน  จึงจําเป3นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 

 

 
 

ระเบียบสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการและผู�สูงอายุ 
ว!าด�วยการจัดให�มีข�อมูลข!าวสารของราชการไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดู พ.ศ. 2546 

 
 

 โดยท่ีพระราชบัญญัติข�อมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการจัดข�อมูล
ข!าวสารของราชการ เรื่องหลักเกณฑ&และวิธีเก่ียวกับการจัดให�มีข�อมูลข!าวสารของราชการไว�ให�ประชาชนเข�า
ตรวจดู  กําหนดให�หน!วยงานของรัฐต�องจัดให�มีข�อมูลข!าวสารของราชการเพ่ือลงพิมพ&เผยแพร!ในราชกิจจา
นุเบกษาและจัดให�มีข�อมูลข!าวสารของราชการเพ่ือให�ประชาชนเข�าตรวจดูโดยสะดวกและเป3นระเบียบ 
สํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส                คนพิการและผู�สูงอายุ จึงวาง
ระเบียบไว�ดังต!อไปนี้ 
 ข�อ 1 ระเบียบนี้เรียกว!า “ระเบียบสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส 
คนพิการและผู�สูงอายุ ว!าด�วยการจัดให�มีข�อมูลข!าวสารของราชการไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดู พ.ศ. 2546” 
 ข�อ 2 ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับนับแต!วันประกาศเป3นต�นไป 
 ข�อ 3 บรรดา ระเบียบ ข�อบังคับ และคําสั่งอ่ืนใดของสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก 
เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการและผู�สูงอายุ  ในส!วนท่ีกําหนดไว�แล�วในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแย�งกับ
ระเบียบนี้  ให�ใช�ระเบียบนี้แทน 
 ข�อ 4 ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับแก!ข�าราชการ ลูกจ�าง และผู�มาช!วยปฏิบัติราชการของสํานักงานส!งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการและผู�สูงอายุ  
 ข�อ 5 ในระเบียบนี้ 
 “ข�อมูลข!าวสารของราชการ” หมายความว!า สิ่งท่ีสื่อความหมายให�รู�เรื่องราวข�อเท็จจริง ข�อมูล
หรือสิ่งใด ๆ ท่ีอยู!ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ สํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน 
ผู�ด�อยโอกาส คนพิการและผู�สูงอายุ   ตามกฎหมายว!าด�วยข�อมูลข!าวสารของราชการ 
 “สท.” หมายความว!า สํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คน
พิการและผู�สูงอายุ   
 ข�อ 6 ให�ผู�อํานวยการสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการและ
ผู�สูงอายุ  รักษาการตามระเบียบนี้และให�มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ รวมท้ังอํานาจในการวินิจฉัยสั่งการ 
เพ่ือเป3นไปตามระเบียบนี้ 



หมวด 1 
คณะกรรมการข�อมูลข!าวสาร  สท. 

 
 ข�อ 7 ให�มี “คณะกรรมการข�อมูลข!าวสาร สํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน 
ผู�ด�อยโอกาส คนพิการและผู�สูงอายุ”  เรียกโดยย!อว!า “กข.สท.”  ประกอบด�วย ผู�อํานวยการสํานักงานส!งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการและผู�สูงอายุ   เป3นท่ีปรึกษากรรมการ  รอง
ผู�อํานวยการสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการและผู�สูงอายุ   ท่ีได�รับ
มอบหมายเป3นประธานกรรมการ  รองผู�อํานวยการสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน 
ผู�ด�อยโอกาส คนพิการและผู�สูงอายุ  เป3นรองประธานกรรมการ  ผู�อํานวยการสํานักส!งเสริมและพิทักษ&เด็ก 
ผู�อํานวยการสํานักส!งเสริมและพิทักษ&เยาวชน ผู�อํานวยการสํานักส!งเสริมและพิทักษ&ผู�ด�อยโอกาส ผู�อํานวยการ
สํานักส!งเสริมและพิทักษ&คนพิการ ผู�อํานวยการสํานักส!งเสริมและพิทักษ&ผู�สูงอายุ และผู�อํานวยการกองส!งเสริม
และพัฒนาเครือข!าย เป3นกรรมการ 
 ให�ผู�อํานวยการกองกลาง เป3นกรรมการและเลขานุการ และให�หัวหน�าฝ`ายการเจ�าหน�าท่ี หัวหน�าฝ`าย
แผนงานและประเมินผล หัวหน�าฝ`ายนิติการ หัวหน�าฝ`ายบริหารงานท่ัวไป เป3นกรรมการและผู�ช!วยเลขานุการ 
 ข�อ 8 ให� กข.สท. มีอํานาจและหน�าท่ีดังต!อไปนี้ 
  (1) กํากับ ดูแล บริหาร และปฏิบัติการให�เป3นไปตามกฎหมายว!าด�วยข�อมูลข!าวสารของราชการ 
  (2) พิจารณาวางระเบียบ กฎเกณฑ&เก่ียวกับการบริหาร การจัดระบบ การขออนุญาต และการ
บริการประชาชน เก่ียวกับข�อมูลข!าวสารของราชการ 
  (3) พิจารณาวินิจฉัยประเภทต!าง ๆ ของข�อมูลข!าวสาร 
  (4) พิจารณาวินิจฉัยข�อมูลข!าวสารของราชการท่ีต�องเปMดเผยหรือไม!ต�องเปMดเผย 
  (5 )  วินิ จ ฉัย คําร� องขอให�ทบทวนคําสั่ ง ไม! เปM ด เผยข�อ มูล  คําสั่ ง ไม! รั บฟ' ง คํ า คัดค� าน                
หรือคําสั่งไม!แก�ไขเปลี่ยนแปลงข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคล 
  (6) แต!งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  (7) อํานาจหน�าท่ีอ่ืนใด เพ่ือให�เป3นไปตามกฎหมายว!าด�วยข�อมูลข!าวสารของราชการ 
 ข�อ 9  การประชุม กข.สท. ต�องมีกรรมการมาประชุมไม!น�อยกว!าก่ึงหนึ่งของกรรมการท้ังหมดจึงเป3น
องค&ประชุม 
  ถ�าประธานหรือรองประธานไม!มาประชุม หรือไม!อยู!ในท่ีประชุม ให�กรรมการท่ีมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป3นประธานท่ีประชุม 
  การวินิจฉัยชี้ขาดให�ถือเสียงข�างมาก ถ�าคะแนนเสียงเท!ากัน ให�ประธานท่ีประชุมออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป3นการชี้ขาด 
  ข�อ 10 ให�นําความในข�อ 9 มาใช�บังคับการประชุมคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานท่ี กข.สท. 
แต!งต้ังข้ึนโดยอนุโลม 
 ข�อ 11 มติของ กข.สท. ให�ถือเป3นยุติ เว�นแต!มีความเห็นเป3นหลายฝ`ายหรือมีเหตุอันสมควร กรณีท่ีกอง
หรือสํานักเจ�าของเรื่องมีความเห็นเป3นอย!างอ่ืนให�เสนอ ผู�อํานวยการสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&
เด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการและผู�สูงอายุ   วินิจฉัยต!อไป 
 

หมวด 2  
การจัดระบบข�อมูลข!าวสารของราชการ 

 ข�อ 12 ให�กอง และสํานักต!าง ๆ ของ สท. จัดระบบ ประเภทและทําดรรชนีข�อมูลข!าวสารท่ีอยู!ในความ
รับผิดชอบ ส!งให�กองกลาง สท. เพ่ือรวบรวมและจัดระบบข�อมูลนั้นไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดู 
  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว!า ข�อมูลข!าวสารของราชการใดจะนําพิมพ&ลงในราชกิจจานุเบกษา 
หรือจัดไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดู ให�เสนอ กข.สท. วินิจฉัยตามอํานาจหน�าท่ีต!อไป 



 ข�อ 13 ในการดําเนินงานตามข�อ 12 ให�กอง และสํานักต!าง ๆ ใน สท. จัดให�มีเจ�าหน�าท่ีเพ่ือ
ควบคุมดูแลตรวจสอบ ติดตาม และประสานงานในการดําเนินการดังกล!าวให�เป3นไปด�วยความเรียบร�อย 
 

หมวด 3 
การขอข�อมูลข!าวสารของราชการและการอนุญาต 

 ข�อ 14 การเข�าตรวจดู ศึกษาค�นคว�า หรือขอสําเนาข�อมูลข!าวสารของราชการและการอนุญาต ให�
เป3นไปตามหลักเกณฑ& ท่ี กข.สท. กําหนด 
 ข�อ 15 การขอข�อมูลข!าวสารของราชการตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาล ให�นําเสนอ 
ผู�อํานวยการสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการและผู�สูงอายุ  
พิจารณาอนุญาต 
 ข�อ 16 ข�อมูลข!าวสารของราชการใดหากมีกฎหมาย ระเบียบอ่ืนหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับข�อมูลข!าวสารนั้นไว�เป3นกรณีพิเศษ การขอข�อมูลข!าวสารของราชการและการอนุญาตจะต�องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล!าวนั้นด�วย 
 

หมวด 6 
การบริการข�อมูลข!าวสารของราชการ 

 ข�อ 17 ให�กองกลางดําเนินการให�บริการข�อมูลข!าวสารของราชการ ไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดู ศึกษา 
ค�นคว�า ตลอดจนเผยแพร! ขาย จําหน!ายจ!ายแจก รวมท้ังจัดทําสําเนาข�อมูลข!าวสารของราชการด�วย 
 
 
  การบริการข�อมูลข!าวสารของราชการนอกจากท่ีกล!าวไว�วรรคหนึ่ง ให�เป3นไปตามท่ี กข. สท. 
กําหนด 
 ข�อ 18 ข�อมูลข!าวสารของราชการท่ีมีไว�เผยแพร!เพ่ือขายหรือจําหน!าย ให�คิดค!าใช�จ!ายตามท่ี กข.สท. 
กําหนด 
 ข�อ 19 การเรียกค!าธรรมเนียมการขอสําเนา หรือขอสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกต�องของข�อมูลข!าวสารของ
ราชการ ให�เป3นไปตามหลักเกณฑ&ท่ี กข.สท. กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายว!าด�วย
ข�อมูลข!าวสารของราชการ 
 ข�อ 20 รายได�จากการขายหรือจําหน!ายข�อมูลข!าวสารของราชการตามข�อ 18 และค!าธรรมเนียมตาม
ข�อ 19 ให�ปฏิบัติตามระเบียบของราชการ 
 ข�อ 21 การบริการส!งข�อมูลข!าวสารของราชการท่ีเปMดเผยทางโทรสาร ให�ดําเนินการได�เฉพาะกรณี
เร!งด!วน โดยให�คํานึงถึงความสิ้นเปลือง เช!น จํานวนข�อมูลข!าวสารของราชการ ระยะเวลา และค!าใช�จ!ายในการ
ส!ง ท้ังนี้ ให�ผู�อํานวยการกอง ผู�อํานวยการสํานักต!าง ๆ ของ สท. เป3นผู�พิจารณาอนุญาต 
 ข�อ 22 การบริการข�อมูลข!าวสารของราชการให�ดําเนินการให�แล�วเสร็จโดยเร็ว 
 

หมวด 5 
สถานท่ีบริการข�อมูลข!าวสารของราชการ 

 ข�อ 23 ให�กองกลาง จัดสถานท่ีบริการข�อมูลข!าวสารของราชการ การติดต!อเพ่ือขอรับข�อมูลข!าวสาร
ของราชการ หรือให�คําแนะนําในการติดต!อกับหน!วยงานของรัฐ และเป3นศูนย&ประสานงานกับกอง และสํานัก
ต!าง ๆ ใน สท. เพ่ือให�บริการข�อมูลข!าวสารของราชการ 
 
 
 
 



     ประกาศ ณ วันท่ี มิถุนายน 2546 
 
 
     
                      (นางสุรภี  วะสีนนท&) 
      ผู�อํานวยการสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก  
                เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการและผู�สูงอายุ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการ และผู�สูงอายุ                             
เรื่องการเรียกเก็บค!าธรรมเนียมขอสําเนา หรือขอสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกต�องของข�อมูลข!าวสาร 

………………………………………………………… 

 

เพ่ือให�เป3นไปตามพระราชบัญญัติข�อมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบ
สํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการ และผู�สูงอายุ ว!าด�วยการจัดให�มี
ข�อมูลข!าวสารของราชการไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดู พ.ศ. 2546 

อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส 
คนพิการ และผู�สูงอายุ ว!าด�วยการจัดให�มีข�อมูลข!าวสารของราชการไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดู พ.ศ. 2546 ข�อ 
8(2) โดยผ!านความเห็นชอบจากคณะกรรมการข�อมูลข!าวสารของสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก 
เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการ และผู�สูงอายุ จึงกําหนดเกณฑ&การเรียกเก็บเงินค!าธรรมเนียมขอสําเนา หรือขอ
สําเนาท่ีมีคํารับรองถูกต�องของข�อมูลข!าวสาร                       แห!งพระราชบัญญัติข�อมูลข!าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ไว�ดังต!อไปนี้ 

5. ค!าธรรมเนียมการทําสําเนาโดยเครื่องถ!ายเอกสาร มีอัตราดังนี้ 
(1) กระดาษ เอ 4   หน�าละ  1 บาท 
(2) กระดาษ เอ 3   หน�าละ  3 บาท 
(3) แผ!นดิสเก็ต   แผ!นละ  10 บาท 
(4) แผ!นซีดี    แผ!นละ  15 บาท 

6. การเรียกเก็บค!าธรรมเนียมการให�คํารับรองข�อมูลข!าวสารมีอัตราคํารับรองละ 5 บาท 

7. กรณี ท่ีผู� ขอสํ า เนาหรื อขอสํ า เน า ท่ี มี คํ า รั บรอง ถูกต� อ ง เป3 นผู� ท่ี มี ร าย ได� น� อย                   
ให�ข�าราชการระดับ 5 ข้ึนไป ซ่ึงเป3นผู�ควบคุมดูแลข�อมูลข!าวสารนั้น พิจารณายกเว�นค!าธรรมเนียมให�ตาม
สมควรแก!กรณีได� 

8. กรณีท่ีผู�ขอสําเนาข�อมูลข!าวสารซ่ึงสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน 
ผู�ด�อยโอกาส คนพิการ และผู�สูงอายุ ราบรวมและจัดให�มีข�อมูลข!าวสารนั้นไว�เผยแพร!เพ่ือแจกจ!ายเป3นการท่ัวไป 
ให�ข�าราชการระดับ 5 ข้ึนไป ซ่ึงเป3นผู�ควบคุมดูแลข�อมูลข!าวสารนั้น พิจารณายกเว�นค!าธรรมเนียมทุกกรณี  

ประกาศ ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ& พ.ศ. 2548     

 

 

                                            พนิตา กําภู ณ อยุธยา 

                                        (นางพนิตา กําภู ณ อยุธยา) 

                        ผู�อํานวยการสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก  

                             เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการ และผู�สูงอายุ                                                                                    
 



 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการ และผู�สูงอายุ 
เรื่อง การจัดระบบข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคล 

………………………………………………………… 
 

เพ่ือให�เป3นไปตามพระราชบัญญัติข�อมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 23 (3) ท่ี
กําหนดให�หน!วยงานของรัฐต�องปฏิบัติเก่ียวกับการจัดระบบข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคล โดยจัดให�มีการพิมพ&ใน
ราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก�ไขให�ถูกต�องอยู!เสมอ 

อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส 
คนพิการ และผู�สูงอายุ ว!าด�วยการจัดให�มีข�อมูลข!าวสารของราชการไว�ให�ประชาชนตรวจดู พ.ศ. 2546 ข�อ 8 
(2) โดยผ!านความเห็นชอบคณะกรรมการข�อมูลข!าวสารของสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก 
เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการ และผู�สูงอายุ (สท.) จึงออกประกาศการจัดระบบข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคลตาม
พระราชบัญญัติข�อมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไว�ดังนี้ 

ข�อ 1 ประเภทของบุคคลท่ีมีการเก็บรักษาข�อมูลไว� 

(1) ข�าราชการ/พนักงานราชการ 
(2) ลูกจ�างประจํา/ลูกจ�างชั่วคราว 
(3) ผู�ท่ีได�รับการเชิดชูเกียรติ 
(4) ผู�ท่ีได�รับเงินอุดหนุน/ทุนประเภทต!างๆ 
(5) ผู�กู�ยืมเงินทุนต!างๆ 
(6) ผู�ใช�บริการห�องสมุด/สมาชิกห�องสมุด 

ข�อ 2 ประเภทของระบบข�อมูลข!าวสารส!วนบุคคล 

(1) ตามข�อ 1(1) และข�อ 1(2) จัดเก็บเป3นสมุดประวัติ แฟZมประวัติ ก.พ.7 
และระบบฐานข�อมูลคอมพิวเตอร& 

(2) ตามข�อ 1(3) – ข�อ 1(6) จัดเก็บเป3นแฟZมประวัติ ทะเบียนประวัติและ
ระบบฐานข�อมูลคอมพิวเตอร& 

ข�อ 3 ลักษณะการใช�ข�อมูลตามปกติ 

(1) ตามข�อ 1(1) และข�อ 1(2) ใช�เพ่ือประโยชน&สําหรับการบริหารงานบุคคล 

(2) ตามข�อ 1(3) – ข�อ1(6) ใช�เพ่ือประโยชน&สําหรับการให�บริการและการ
สงเคราะห&ช!วยเหลือประเภทต!างๆ 

ข�อ 4 วิธีการขอตรวจดูข�อมูลข!าวสารของเจ�าของข�อมูล 

(1) ตามข�อ 1(1) และข�อ 1(2) เจ�าของข�อมูลยื่นคําขอตรวจดูข�อมูลด�วยตนเอง
โดยยื่นคําขอต!อฝ`ายการเจ�าหน�าท่ี กองกลาง สท. 

(2) ตามข�อ 1(3) – ข�อ1(4) เจ�าของข�อมูลหรือบุคคลท่ัวไปยื่นคําขอตรวจดู
ข�อมูลต!อสํานัก/กอง/ศูนย&ต!างๆท่ีรับผิดชอบ 

(3) ตามข�อ 1(5) เจ�าของข�อมูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวข�องยื่นคําขอตรวจดูข�อมูล
ต!อสํานัก/กอง/ศูนย&ต!างๆท่ีรับผิดชอบ 



(4) ตามข�อ 1(6) เจ�าของข�อมูลยื่น คําขอตรวจดูข�อมูลได� ท่ี เจ�าหน�า ท่ี
บรรณารักษ&ของ สท. 

ข�อ 5 วิธีการขอให�แก�ไขเปลี่ยนแปลงข�อมูล 

(1) ผู�เป3นเจ�าของข�อมูลเป3นผู�ขอแก�ไขเปลี่ยนแปลง โดยยื่นคําขอพร�อม
เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข�องกับข�อมูลต!อสํานัก/กอง/ศูนย& ท่ีรับผิดชอบ 

(2) เจ�าหน�าท่ีสํานัก/กอง/ศูนย&ของ สท. ท่ีผู�รับผิดชอบ/ผู�ใช�ข�อมูลตามปกติ
เป3นผู�ขอแก�ไขเปลี่ยนแปลงข�อ ๕ วิธีการขอให�แก�ไขเปลี่ยนแปลงข�อมูล 

ข�อ 6 แหล!งท่ีมาของข�อมูล 

(1) ตามข�อ 1(1) และข�อ 1(2) เจ�าของข�อมูล หน!วยงานในสังกัดของเจ�าของ
ข�อมูล คําสั่งเก่ียวกับเจ�าของข�อมูล เช!น คําสั่งแต!งต้ัง ย�าย เป3นต�น 

(2) ตามข�อ 1(3) ถึง ข�อ 1(6) เจ�าของข�อมูลและหน!วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ& พ.ศ. 2548     
 
 
 

                                            พนิตา กําภู ณ อยุธยา 

                                        (นางพนิตา กําภู ณ อยุธยา) 

                        ผู�อํานวยการสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก  

                             เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการ และผู�สูงอายุ                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ประกาศสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการ และผู�สูงอายุ 
เรื่อง ประเภท หลักเกณฑ&การขอ การอนุญาต และการบริการข�อมูลข!าวสาร 

………………………………………………………… 
 

เพ่ือให�เป3นไปตามพระราชบัญญัติข�อมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบ 
สํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการ และผู�สูงอายุ ว!าด�วยการจัด 
ให�มีข�อมูลข!าวสารของราชการไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดู พ.ศ.2546 

อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส 
คนพิการ และผู�สูงอายุ (สท.) ว!าด�วยการจัดให�มีข�อมูลข!าวสารของราชการไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดู พ.ศ. 
2546 ข�อ 8 (2) โดยผ!านความเห็นชอบจากคณะกรรมการข�อมูลข!าวสารของสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ&เด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการ และผู�สูงอายุ (สท.) จึงกําหนดประเภทหลักเกณฑ&การขอ การ
อนุญาต และการบริการข�อมูลข!าวสาร ดังต!อไปนี้ 

1. ประเภทของข�อมูลข!าวสาร 
1.1 ข�อมูลข!าวสารท่ีเปMดเผยได� ได�แก! เรื่องท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

โครงสร�างการจัดองค&กร วิธีการดําเนินงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีซ่ึงเป3นเรื่องท่ี
กําหนดชั้นความลับ หรือยกเลิกชั้นความลับ มติคณะกรรมการท่ีแต!งต้ังโดยกฎหมาย ข�อบังคับข�อกําหนด คําสั่ง 
หนังสือเวียน แบบแผน นโยบาย การตีความ ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยเก่ียวกับการดําเนินการจัดซ้ือ จัด
จ�าง จ�างท่ีปรึกษา จ�างออกแบบ และการควบคุมงานซ่ึงได�รับการอนุมัติแล�วรวมท้ังความเห็นแย�ง และคําสั่งท่ี
เก่ียวข�องในการพิจารณาวินิจฉัย แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ!ายประจําปVของปVท่ีกําลังดําเนินการ คู!มือ 
หรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหน�าท่ีของเอกชน สิ่งพิมพ&เพ่ือ
เผยแพร!และประชาสัมพันธ& ข!าวประชาสัมพันธ& รายงานประจําปV รายงานวิชาการ 

1.2 ข�อมูลข!าวสารท่ีห�ามมิให�เปMดเผย ได�แก! ข�อมูลข!าวสารของราชการท่ีอาจ
ก!อให�เกิดความเสียหายต!อสถาบันพระมหากษัตริย& 

1.3 ข�อมูลข!าวสารท่ีไม!เปMดเผยแก!บุคคลท่ัวไป (ซ่ึงมิใช!เจ�าหน�าท่ีสํานักงานส!งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการ และผู�สูงอายุท่ีเก่ียวข�อง) มีดังนี้ 

1.3.1 เอกสารสอบสวนทางวินัยท่ีได�ดําเนินการไปแล�ว แต!ยังไม!แล�วเสร็จ 
1.3.2 เอกสารการสอบสวนทางวินัยท่ีเสร็จแล�ว แต!อยู!ระหว!างรอการพิจารณา

ลงโทษทางวินัยของสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการ และผู�สูงอายุ (สท.) 
หรือ อ.ก.พ. สท. หรือ อ.ก.พ. กระทรวง 

1.3.3 เอกสารการสอบข�อเท็จจริงท่ีผู�อํานวยการสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการ และผู�สูงอายุ ยังไม!ได�วินิจฉัยสั่งการ 

1.3.4 เอกสารหลักฐานในการประกอบการพิจารณาสรรหา แต!งต้ัง โยกย�าย
ระหว!างดําเนินการก!อนออกคําสั่ง 

1.3.5 เอกสารหลักฐานในการสอบบรรจุ เลื่อนระดับ เข�ารับการฝfกอบรมท่ีอยู!
ระหว!างการออกคําสั่ง 

1.3.6 เอกสารการดําเนินการจัดซ้ือ จัดจ�างท่ีเก่ียวกับวงเงินงบประมาณหรือ
ประมาณราคาท่ีอยู!ระหว!างดําเนินการ 

1.3.7 เอกสารหลักฐานในการสอบคัดเลือกบุคคลเข�าร!วมโครงการต!าง ๆ   ท่ี
อยู!ระหว!างการดําเนินการ 

1.3.8 เอกสารการจัดซ้ือจัดจ�างของสํานัก/กอง/ศูนย& ท่ีอยู!ระหว!างดําเนินการ 



1.3.9 เอกสารท่ีเก่ียวกับพยานในการสอบสวนเรื่องต!างๆ 
1.3.10 เอกสารท่ีเก่ียวกับผู�ร�องเรียนเรื่องการทุจริตหรือประพฤติไม!ถูกต�องต!าง 

ๆ 
1.3.11 เอกสารการพิจารณาเงินอุดหนุนแก!ภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีอยู!ระหว!าง

ดําเนินการ 
2. หลักเกณฑ&การขอ การอนุญาต และการบริการข�อมูลข!าวสาร 

2.1 ข�อมูลข!าวสารท่ีมีลักษณะตาม 1.1 หากผู�ใดประสงค&จะขอสําเนาหรือขอ
สําเนาท่ีมีคํารับรองถูกต�องของข�อมูล และได�ปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก 
เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการ และผู�สูงอายุ ว!าด�วยข�อมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ. 2546        ให�เจ�าหน�าท่ี 
สท. รับเรื่องและพิจารณาส!งต!อข�อมูลข!าวสารท่ีขอว!าอยู!ในความรับผิดชอบหรือควบคุมของสํานัก/กอง/ศูนย&ใด 
โดยให�ข�าราชการระดับ 5 ข้ึนไป ซ่ึงเป3นผู�ควบคุมดูแลข�อมูลข!าวสารท่ีขอเป3นผู�มีอํานาจอนุญาตและรับรอง
สําเนาถูกต�องของข�อมูลข!าวสารนั้น แต!ถ�าข�อมูลข!าวสารท่ีขอเป3นข�อมูลข!าวสาร ตามมาตรา 9 แห!ง
พระราชบัญญัติข�อมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงต�องจัดให�ประชาชนเข�าตรวจดูได� ให�ผู�ขอข�อมูลไป
ติดต!อขอดูข�อมูลข!าวสารได�ท่ีศูนย&ข�อมูลข!าวสารกองกลาง สท. และหากประสงค&จะขอสําเนาหรือสําเนาท่ีมีคํา
รับรองถูกต�องของข�อมูลข!าวสารให�ข�าราชการระดับ5 ข้ึนไป        ซ่ึงปฏิบัติงานเป3น ผู�ควบคุมดูแลข�อมูล
ข!าวสารซ่ึงจัดไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดูข�อมูลข!าวสารเป3น          ผู�มีอํานาจอนุญาตและรับรองสําเนาถูกต�อง
ของข�อมูลข!าวสารนั้น 

2.2 ข�อมูลข!าวสารท่ีมีลักษณะตามข�อ 1.3 หากผู�ใดประสงค&ขอสําเนาหรือขอ
สําเนาท่ีมีคํารับรองถูกต�องของข�อมูล และได�ปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก 
เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการ และผู�สูงอายุ ว!าด�วยการจัดให�มีข�อมูลข!าวสารของราชการไว�ให�ประชาชนเข�า
ตรวจดู พ.ศ. 2546 ให�เจ�าหน�าท่ีท่ีศูนย&ข�อมูลข!าวสารกองกลาง รับเรื่องและ พิจารณาส!งต!อข�อมูลข!าวสารท่ีขอ
ว!าอยู!ในความรับผิดชอบหรือควบคุมดูแลของสํานัก/กอง/ศูนย&ใด โดยให�ผู�อํานวยการสํานัก/กอง/ศูนย& หรือผู�
ดํารงตําแหน!งเทียบเท!า เป3นผู�มีอํานาจพิจารณาอนุญาตและให�ข�าราชการระดับ 5 ข้ึนไปเป3นผู�รับรองสําเนา
ถูกต�อง 

2.3 ข�อมูลข!าวสารนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว�ใน 1.1 และ 1.3 ซ่ึงผู�ประสงค&จะขอ
สําเนาหรือขอสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกต�องของข�อมูล และได�ปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ&เด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการ และผู�สูงอายุ ว!าด�วยการจัดให�มีข�อมูลข!าวสารของราชการไว�ให�
ประชาชนเข�าตรวจดู พ.ศ. 2546 ให�เจ�าหน�าท่ีท่ีศูนย&ข�อมูลข!าวสารรับเรื่องและส!งต!อว!าอยู!ในความรับผิดชอบ
หรือควบคุมดูแลของสํานัก/กอง/ศูนย&ใด และส!งให�เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบหรือควบคุมดูแลและดําเนินการ โดย
ให�เจ�าหน�าท่ีสันนิษฐานไว�ก!อนว!าข�อมูลข!าวสารท่ีขอนั้นเป3นข�อมูลข!าวสารท่ีเปMดเผยได�แต!หากเจ�าหน�าท่ีพิจารณา
เห็นว!าการเปMดเผยอาจก!อให�เกิดความเสียหายต!อการปฏิบัติงานของสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก 
เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการ และผู�สูงอายุ หรือทางราชการ หรืออันตรายต!อชีวิตหรือความปลอดภัยของ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกระทบสิทธิส!วนบุคคลของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให�เจ�าหน�าท่ีเสนอผู�อํานวยการสํานัก/
กอง/ศูนย& เป3นผู�มีอํานาจพิจารณาอนุญาต และให�ข�าราชการระดับ 5 ข้ึนไป เป3นผู�รับรองสําเนาถูกต�อง 

2.4 ข�อมูลข!าวสารของหน!วยงานของรัฐหน!วยงานอ่ืนหรือองค&กรภาคเอกชน              
ซ่ึงมาอยู!ในความครอบครองดูแลของสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คน
พิการ และผู�สูงอายุ ให�ถือปฏิบัติเบ้ืองต�นว!าควรแนะนําให�ผู�ขอข�อมูลข!าวสารติดต!อโดยตรงกับหน!วยงานของรัฐ
หรือองค&กรภาคเอกชนผู�เป3นเจ�าของข�อมูลนั้น เว�นแต!มีความจําเป3นเร!งด!วนอันไม!อาจหลีกเลี่ยงได� หรือมีเหตุ
พิเศษอ่ืนท่ีเห็นสมควร จึงให�ดําเนินการตาม 2.1-2.3 แล�วแต!กรณี 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ& พ.ศ. 2548 

 
 



                                                             พนิตา กําภู ณ อยุธยา 
                                                         (นางพนิตา กําภู ณ อยุธยา) 
                                                 ผู�อํานวยการสํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพ 

                  และพิทักษ&เด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการ และผู�สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือร�องเรียน 
 

วันท่ี ........... เดือน................................. พ.ศ............... 
 

เรื่อง      ร�องเรียน................................................................................ 
 

เรียน คณะกรรมการข�อมูลข!าวสารของราชการ สท. 
 

      ข�าพเจ�าชื่อ.................................................. นามสกุล ............................................................. 
อยู!บ�านเลขท่ี .................................. หมู!ท่ี ................. ถนน ....................................................................... 
ตําบล / แขวง .................................... อําเภอ / เขต ..................................... จังหวัด ................................. 
รหัสไปรษณีย& .................................................โทรศัพท& ........................................................................... 
ขอร�องเรียนต!อคณะกรรมการข�อมูลข!าวสาร สท. ว!า................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
ได�กระทําการเป3นการฝ`าฝaนไม!ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม!ถูกต�องตามพระราชบัญญัติข�อมูลข!าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 โดยมีข�อเท็จจริง  ดังนี้ 

     (1)  .......................................................................................................................................... 
     (2)  .......................................................................................................................................... 
     (3)  .......................................................................................................................................... 

      พร�อมนี้  ข�าพเจ�าได�แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณามาด�วยแล�ว คือ เรื่อง..................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................... จํานวน ..........................แผ!น 
 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการให�ตามความประสงค&ของข�าพเจ�าต!อไป 
 ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ) ....................................... ผู�ร�องเรียน 
(..........................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

หนังสืออุทธรณ& 
 

เขียนท่ี.............................................................. 
 

วันท่ี ............................................................................. 
 

เรื่อง   อุทธรณ&คําสั่งไม!เปMดเผยข�อมูลข!าวสารของ.............................................................................. 
 

เรียน   ประธานกรรมการข�อมูลข!าวสารของราชการ  
 

      ข�าพเจ�า.............................................................. ตําแหน!ง / อาชีพ .......................................... 
อยู!บ�านเลขท่ี .................. ตําบล ............................... อําเภอ ............................ จังหวัด ............................ 
โทรศัพท& .......................................................  มีความประสงค&ขออุทธรณ&คําสั่งไม!เปMดเผยข�อมูลข!าวสาร 
ของ ..............................................................................................................................  

     ด�วยเม่ือวันท่ี ........................................ ข�าพเจ�าได�ใช�สิทธิตามพระราชบัญญัติข�อมูลข!าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540 ขอดูเอกสารจํานวน...........รายการ จาก ............................................................... 
ดังมีรายละเอียดตามสําเนาคําขอท่ีแนบมาพร�อมนี้      ต!อมาเม่ือวันท่ี ....................................................... 
.................................................................................... ได�มีคําสั่งปฏิเสธไม!อนุญาตให�ตรวจดู / ให�สําเนา 
เอกสารดังกล!าว  โดยให�เหตุผลว!า ............................................................................................................. 
............................................................................................................. ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสําเนา 
หนังสือปฏิเสธของ ..................................................................................... ท่ีแนบมาพร�อมนี้ 
      ข�าพเจ�าจึงขอใช�สิทธิอุทธรณ&คําสั่งมิให�เปMดเผยข�อมูลข!าวสารของ ......................................... 
ตามพระราชบัญญัติข�อมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ต!อคณะกรรมการข�อมูลข!าวสารของราชการ 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

   (ลงชื่อ) ............................................ ผู�อุทธรณ& 
   (..............................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําขอข�อมูลข�าวสาร 
 

เขียนท่ี.............................................................. 
 

วันท่ี............................................................................. 
 
เรื่อง ขอข�อมูลข!าวสารของราชการ 
 
เรียน ........................................................... 
 
      ข�าพเจ�า.................................................... ตําแหน!ง/อาชีพ ...................................................... 
อยู!บ�านเลขท่ี .................. ตําบล ................................. อําเภอ .......................... จังหวัด ............................ 
โทรศัพท& ........................................มีความประสงค&ขอข�อมูลข!าวสาร ดังต!อไปนี้ 
      1.  ........................................................................................................................................... 
      2.  ........................................................................................................................................... 
      3.  ........................................................................................................................................... 
      4.  ........................................................................................................................................... 
 

     จึงเรียนมาเพ่ือดําเนินการให�ตามความประสงค&ของข�าพเจ�าต!อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ลงชื่อ) ............................................ ผู�ขอ 
(..............................................) 

 
 
หมายเหตุ  :  ผู�ขอข�อมูลข!าวสาร 
         1.  ต�องเป3นคนไทย 
         2.  ไม!จําเป3นต�องบอกเหตุผล 

 
 
 
 

เอกสารอ�างอิง 
 

1. คู!มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข�อมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของ
เจ�าหน�าท่ีรัฐ  สํานักงานคณะกรรมการข�อมูลข!าวสารของราชการ 

2.  คู!มือศูนย&ข�อมูลข!าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข�อมูลข!าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 สํานักงานคณะกรรมการข�อมูลข!าวสาร 

3. คู!มือสิทธิรับรู�ข�อมูลข!าวสารของประชาชน 
 

 
********************************** 

 
 



ศูนย์ข้อมลูข่าวสาร สท. 

 
 
 
 

จัดทําโดย ศูนย&ข�อมูลข!าวสาร สท. ฝ`ายบริหารท่ัวไป กองกลาง  
สํานักงานส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ& เ ด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการ                
และ ผู�สูงอายุ  
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทร 0 2255 5850 – 7 ต!อ 173 
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ศูนย&ข�อมูลข�าวสาร สท. ช้ัน 1  
ฝ)ายบริหารท่ัวไป กองกลาง  
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