คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
จัดทาโดย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่
อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

คานา
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ ต้องการ
ให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐ อีกทั้งยังคุ้มครอง
สิทธิ การรั บรู้ ข้อมูลข่า วสารของราชการและสนับสนุน การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการตรวจสอบ
กระบวนการทางานของระบบราชการให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้ยึดหลักว่า
“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” นั้น
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารบ้านเมือง ทาให้การใช้อานาจของรัฐเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และโปร่งใส
ตามคาว่า “รัฐทาอะไร รัฐรู้อะไร ประชาชนต้องรับรู้อย่างนั้น ” องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่
จึงได้จัดทา “คู่มือ การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐” มาเพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับข้อมู ลข่าวสารของราชการต่อบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ่อใหญ่ ต่อไป

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่

สารบัญ
หน้า
หลักการและแนวคิด
- ที่มา/ความเป็นมา
- ความหมายของข้อมูลข่าวสาร
- หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
- เจตนารมณ์ของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
- สิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- หน้าที่และวิธีดาเนินการของหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
- ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยเป็นการเฉพาะ
- ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย
- ข้อมูลข่าวสารที่จัดเตรียมไว้เพื่อให้พร้อมสาหรับประชาชนเข้าตรวจดู
- หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สิทธิของประชาชน
- สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย
- ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตนเองได้อย่างไร
- หากประชาชนไม่รู้ว่าหน่วยงานของรัฐแห่งใด เป็นผู้จัดเก็บหรือครอบครอง
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการขอดู ประชาชนจะทาอย่างไร
- หากหน่วยงานของรัฐไม่พิจารณาคาขอข้อมูลข่าวสาร ประชาชนจะทาอย่างไร
- สิทธิในการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ ประชาชนผู้ขอจาเป็นต้องมีส่วนได้เสียใน
ข้อมูลข่าวสารนั้นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
- ประชาชนจะใช้สิทธิร้องเรียนหน่วยงานของรัฐได้ในกรณีใดบ้าง
- ประชาชนจะร้องเรียนได้อย่างไร และร้องเรียนกับใคร
- กรณีการใช้สิทธิอุทธรณ์คาสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
- กรณีข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้นั้น ประชาชนจะขอคัดสาเนาและให้มีการรับรองสาเนา
ถูกต้องได้หรือไม่ และต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่
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แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
- แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐกรณีที่มีคาขอข้อมูลข่าวสารจากประชาชน
๑๓
- การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของหน่วยงานของรัฐ
๑๓
- แนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ๑๔

หน้า
กระบวนการ/ขั้นตอน
- ขั้นตอนการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่
๑๖
- ขั้นตอนการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่
๑๗
- ขั้นตอนการร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)
๑๘
- ขั้นตอนการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)
๑๙
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่
- คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่
๒๐
- อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่
๒๐
- เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่
๒๐
- ประเภทของข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่
๒๑
- หลักเกณฑ์การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่ ๒๑
- ประเภทของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่ที่มีการเก็บรักษาข้อมูลไว้
๒๒
- ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่
๒๒
- วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล
๒๓
- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขอสาเนา หรือขอสาเนาที่มีคารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่
๒๓
- บทกาหนดโทษ
๒๓
- ภาคผนวก
๒๔

-๑หลักการและแนวคิด
ที่มา/ความเป็นมา
แนวคิดที่จะให้มีกฎหมายรับ รองสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของราชการเกิด ขึ้น
ในสมัยของรัฐบาล นายอานันท์ ปันยารชุน นายกรั ฐมนตรี ซึ่งให้ความสาคัญกับหลักการในการบริหารงาน
ที่โปร่งใส ได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อยกร่างกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้น
และได้มีการสั ม นาปรั บ ปรุ งร่ างกฎหมาย หลายครั้งในรัฐบาลต่อมา จึงทาให้ แนวคิดและประโยชน์ของ
กฎหมายข้อมูลข่าวสารแพร่หลายออกไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวางจนกระทั่งในสมัยของ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
เป็ น นายกรั ฐ มนตรี พระราชบั ญญัติข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๐ และได้มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ได้ให้การรับรองสิทธิได้รู้
(right to know) หรือสิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของรัฐแก่ประชาชน
และเป็นหลักประกันให้กับประชาชนทุกคนที่จะมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานต่างๆ
ของรัฐได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น พร้อมๆ กับจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ
ครอบครองหรือควบคุมของรัฐด้วย หลักประกันดังกล่าวมีความสาคัญ ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อ
การพัฒนาสังคมไทยทัง้ ในปัจจุบันและในอนาคต

-๒ความหมายของข้อมูลข่าวสารของราชการ
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่
ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทาได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดทาไว้ใน
รูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง
การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทาให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน
“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทางาน บรรดาที่มีชื่อของผู้
นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรื อสิ่งบอกลั กษณะอื่นที่ทาให้ รู้ตัวผู้ นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึก
ลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่
กรรมแล้วด้วย

-๓หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐ
เป็นสิ่งจาเป็นเพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความจริง
อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาล โดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกาหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้
ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หาก
เปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ หรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน ทั้งนี้เพื่อพัฒ นา
ระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เพื่อที่จะปก
ปักรักษาประโยชน์ของตนประการหนึ่งกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร
ของราชการไปพร้อมอีกประการหนึ่ง
เจตนารมณ์ของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
๑. เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐอย่างกว้างขวาง
ให้สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เพื่อส่งเสริมให้
รัฐบาลเป็นไปโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น
๒. เพื่อกาหนดข้อยกเว้นที่ชัดเจนสาหรับข้อมูลข่าวสารที่อาจมีคาสั่งมิให้เปิดเผย
๓. เพื่อคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
สิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ
(๑) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๒) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว
(๓) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทาหรือการละเว้นการกระทาของข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ

-๔หน้าที่และวิธีดาเนินการของหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
๑. ข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยที่หน่วยงานรัฐต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๗)
๑.๑ โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงานของงานของรัฐนั้น
๑.๒ สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน
๑.๓ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
๑.๔ กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผนนโยบาย หรื อการ
ตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
๑.๕ ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจานวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว
ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจาหน่าย
จ่ายแจก ณ ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร
๒. ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาจะนามาใช้บังคับ
ในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลา
พอควร
๓. ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งจั ด ไว้ ใ ห้ ป ระชาชนเข้ า ตรวจดู ต ามหลั กเกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการกาหนด (มาตรา ๙) ได้แก่
๓.๑ ผลการพิจ ารณาหรื อคาวินิ จฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคาสั่งที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
๓.๒ นโยบาย หรือการตีความที่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)
๓.๓ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีที่กาลังดาเนินการ
๓.๔ คู่มือหรือคาสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
๓.๕ สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงอานาจหน้าที่ที่สาคัญ และวิธีการดาเนินงาน ตามมาตรา ๗ วรรคสอง
๓.๖ สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการ
จัดทาบริการสาธารณะ
๓.๗ มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้
ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการรายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
๓.๘ ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอน
หรือทาโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น

-๕บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสาเนาหรือขอสาเนาที่มี
คารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คานึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้
น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
๔. ข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ และมาตรา ๙
และมาตรา ๑๑
๕. ข้อมูลข่าวสารที่คัดเลือกไว้ให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า (เอกสารประวัติศาสตร์) ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการที่หน่วยราชการของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาไว้ หรือข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔
เมื่อมีอายุครบ ๗๕ ปี และข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ เมื่อมีอายุครบ ๒๐ ปี นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อให้ประชาชนค้นคว้า (มาตรา ๒๖)
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยเป็นการเฉพาะ
ข้อมูลข่าวสารของราชการเปิดเผยเป็นการเฉพาะ ข้อมูลข่าวสาร ส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวั ติอาชญากรรม
หรือประวัติการทางาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีหมายเลข รหัส หรือสิ่งบอกลักษณ์อื่นที่ทาให้รู้ตัวผู้นั้นได้
เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่ กรรมแล้วด้วย (มาตรา ๔ วรรค ๕) บุคคล หมายความว่า บุคคล
ธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (มาตรา ๒๑)
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย
๑. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยไม่ได้ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้ (มาตรา ๑๔)
๒. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้า ที่
ของรัฐอาจมีคาสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยคานึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์
สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
๒.๑ การเปิ ดเผยจะก่อให้ เกิดความเสี ยหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสั มพันธ์
ระหว่างประเทศและความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
๒.๒ การเปิดเผยจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือ
การรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม

-๖๒.๓ ความเห็นหรือคาแนะนาภายในหน่วยงานของรัฐในการดาเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดแต่
ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการทาความเห็นหรือ
คาแนะนาภายในดังกล่าว
๒.๔ การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
๒.๕ รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิ
ส่วนบุคคลโดยไม่สมควร
๒.๖. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มี
ผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนาไปเปิดเผยต่อผู้อื่น
๒.๗ กรณีอื่นตามที่กาหนดให้พระราชกฤษฎีกา
คาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่
เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีคาสั่งเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการเป็นดุลยพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลาดับสายการบังคับบัญชา แต่ผู้ขออาจ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้ อมูลข่าวสารได้ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติข้อ มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
ข้อมูลข่าวสารที่จัดเตรียมไว้เพื่อให้พร้อมสาหรับประชาชนเข้าตรวจดู
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง
นโยบายและการตีความ
แผนงาน โครงการและงบประมาณ
คู่มือหรือคาสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
สัญญาสาคัญของรัฐ
- สัญญาสัมปทาน
- สัญญาผูกขาดตัดตอน
- สัญญาร่วมทุนกับเอกชน
๗. มติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย และกรรมการที่แต่งตั้ง โดยมติคณะรัฐมนตรี
๘. ข้อมูลข่าวสารตามที่มีประกาศเพิ่มขึ้น เช่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นต้น

-๗หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้กาหนดเกี่ยวกับการจัดทาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สรุปได้ดังนี้
๑. สถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
๑.๑ จัดตั้งภายในสานักงาน โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารในห้องใดห้องหนึ่งเป็นสัดส่วนแต่
ถ้ามีพื้นที่น้อยจัดเป็นห้องไม่ได้ ให้จัดเป็นหนึ่งของห้องในสานักงานนั้น ซึ่งถ้าไม่สามารถเก็บข้อมูลข่าวสารไว้
ได้ทั้งหมดในที่เดียวก็สามารถแยกเก็บไว้ต่างหากได้ แต่ต้องคานึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้ขอตรวจ
ข้อมูลข่าวสารประกอบด้วย
๑.๒ จัดตั้งภายนอกสานักงานโดยจัดในห้องสมุดของหน่วยงานอื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้
ทั้งนี้ ควรจัดทาป้ายชื่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ(ชื่อหน่วยงาน) ติดไว้ด้วย
๒. การมอบหมายหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งควรมอบหมายหน่วยงานย่อยเพียงหน่วยงานเดียวขึ้นมารับผิดชอบ
การดาเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ไม่ควรแบ่งกระจายออกไปตามหน่วยงานต่างๆ และควรมีเ จ้าหน้าที่
ของหน่วยงานนั้นรับผิดชอบโดยตรง

-๘สิทธิของประชาชน
สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย
๑. สิทธิได้รู้ (Right to Know)
๑.๑ สิทธิได้รู้ตามมาตรา ๗ (เรื่องที่ต้องให้รู้)
ประชาชน
:
มีสิทธิตรวจดู
หน่วยงานของรัฐ :
หน้าที่
๑. นาพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษา
๒. จัดพิมพ์และเผยแพร่
๑.๒ สิทธิได้รู้ตามมาตรา ๙ (เรื่องทีส่ นใจ)
ประชาชน
:
มีสิทธิตรวจดู
หน่วยงานของรัฐ :
หน้าที่
๑. จัดสถานที่ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๒. นาข้อมูลข่าวสารมาตั้งแสดงในสถานที่ตาม ๑
๓. จัดทาดัชนีค้นหา
๔. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าตรวจดู
๑.๓ สิทธิได้รู้ตามมาตรา ๑๑ (เรื่องที่อยากรู้)
ประชาชน
:
มีสิทธิตรวจดู
หน่วยงานของรัฐ :
หน้าที่
๑. บริการและอานวยความสะดวก
๒. พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร
๓. จาแนกประเภทข้อมูลข่าวสารฯ
๔. จัดหาข้อมูลให้ตามคาขอ
๕. คัดสาเนาและรับรองสาเนา
๑.๔ สิทธิได้รับสาเนาและขอให้รับรองสาเนาถูกต้อง
ประชาชน
:
ใช้สิทธิได้ด้วยการยื่นคาขอ
หน่วยงานของรัฐ :
หน้าที่
๑. คัดสาเนาและรับรองสาเนา
๒. กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม

๒.

๓.

๔.

๕.

-๙สิทธิคัดค้านด้านการเปิดเผย มาตรา ๑๗ แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ
ประชาชน
:
ยื่นคาขอดูข้อมูล
ผู้มีส่วนได้เสีย :
๑. คัดค้าน
๒. ใช้สิทธิคัดค้านพร้อมแสดงเหตุผล
๓. ใช้สิทธิอทุ ธรณ์คาสั่งไม่รับฟังคาคัดค้าน
หน่วยงานของรัฐ :
หน้าที่
๑. แจ้งผู้มีส่วนได้เสียคัดค้าน
๒. พิจารณาคาคัดค้าน
๓. จัดทาดัชนีค้นหา
สิทธิร้องเรียน มาตรา ๑๓ แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ
ประชาชน
:
ใช้สิทธิร้องเรียน
หน่วยงานของรัฐ :
มีพฤติกรรมฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
สขร.
:
มีหน้าที่พิจารณาคาร้องเรียน (ภายใน ๓๐ วัน)
สิทธิอุทธรณ์ มาตรา ๑๘ แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ
ประชาชน
:
ใช้สิทธิอุทธรณ์ (ภายใน ๓๐ วัน)
หน่วยงานของรัฐ :
มีหน้าที่
๑. มีคาสั่งปฏิเสธไม่เปิดเผย
๒. ไม่รับฟังคาคัดค้าน
๓. ไม่แก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
สิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตน มาตรา ๒๕ แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ
ประชาชน
:
๑. เจ้าของข้อมูลใช้สิทธิขอดู/ขอให้แก้ไข
๒. บุคคลอื่นๆ จะขอดูได้ต้องได้รับหนังสือยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูล
หน่วยงานของรัฐ :
มีหน้าที่
๑. เปิดเผยแก่เจ้าของข้อมูล
๒. แก้ไข/หมายเหตุ ตามคาร้องของเจ้าของข้อมูล
๓. จัดระบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเหตุ : สขร. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

-๑๐ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตนเองได้อย่างไร
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้ให้สิทธิแก่ประชาชนเจ้าของข้อมูลข่าวสาร
ส่ ว นบุ คคลมีสิ ทธิขอตรวจดูข้อมูล ข่าวสารของตนหรือเกี่ยวกับตนเองได้ และกาหนดว่า ถ้าพบว่าข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งหน่วยงานของรัฐจัดเก็บไว้ไม่ถูกต้อง ประชาชนผู้เป็นเจ้าของข้อมูลย่อมมีสิทธิทาคาขอ
เป็นหนังสือ ให้หน่วยงานของรัฐแก้ไขข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนั้นได้ ทั้งนี้ เพื่อมิให้มีการนาข้ อมูลข่าวสารที่
ผิดพลาดไปใช้ให้เกิดผลร้ายแก่บุคคล และจะขอสาเนาข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ยอมปฏิบัติตามคาขอให้แก้ไข ประชาชนเจ้าของข้อมูลอาจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ซึ่งถ้าคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้วินิจฉัยเช่นใด หน่วยงานของรัฐก็ต้องปฏิบัติตามนั้น
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์หรือไม่ หรือผลการพิจารณาอุทธรณ์จะเป็นเช่นใดก็ตามเจ้าของ
ข้อมูลมีสิทธิขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคาขอของตนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้นก็ได้ทั้งนี้ เมื่อ
แต่ละฝ่ายยืนยันว่าตนเป็นฝ่ายถูก การให้หมายเหตุไว้จึงเป็นวิธีการสุดท้ายที่จะเตือนให้ผู้จะนาข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลนั้นมาใช้ได้ตระหนัก และใช้ดุลยพินิจโดยระวังว่า ที่ถูกต้องเป็นเช่นใดแน่
หากประชาชนไม่รู้ว่าหน่วยงานของรัฐแห่งใด เป็นผู้จัดเก็บหรือครอบครองข้อมูลข่าวสารที่ต้องการขอดู
ประชาชนจะทาอย่างไร
ในกรณีที่ประชาชนต้องการทราบข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องหนึ่ง เรื่องใดให้ศึกษาและพิ จารณา
ก่อนว่า ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการทราบนั้นเกี่ยวข้องและอยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งใดแต่ในกรณีที่
ไม่ทราบจริงๆ ว่า หน่วยงานของรัฐแห่งใดเป็นผู้ครอบครองข้อมูลข่าวสารนั้น ให้ไปยืนคาขอดูข้อมูลข่าวสารที่
ต้องการ ณ หน่วยงานของรัฐที่อยู่ใกล้และสะดวกที่ สุด โดยกฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่
รับคาขอจะต้องให้คาแนะนาที่ถูกต้องเพื่อไปยืนคาขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า
หากหน่วยงานของรัฐไม่พิจารณาคาขอข้อมูลข่าวสาร ประชาชนจะทาอย่างไร
ในกรณี ที่ ป ระชาชนได้ ไ ปใช้ สิ ท ธิ ข อดู ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ต้ อ งการจากหน่ ว ยงานของรั ฐ แห่ ง ใดแล้ ว
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ยังทาเพิกเฉยไม่พิจารณาคาขอในเวลาอันสมควร ประชาชนควรปฏิบัติ ดังนี้
๑. ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยทาหนังสือหรือโดยวาจา ขอทราบผลการพิจารณาโดยยก
สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ขึ้นอ้าง และให้เวลา
พอสมควรในการพิจารณาแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๒. ติดตามทวงถามผลการพิจารณา เมื่อครบกาหนดเวลาอันสมควรตามข้อ ๑ หากพบว่าเป็น
ปั ญหาระดับ เจ้ าหน้ าที่ให้ ขอพบผู้ บั งคับ บั ญชาตามล าดับขั้นตอนของหน่ว ยงานของรัฐ นั้น เพื่อเร่งรัดการ
พิจารณา และแก้ไขปัญหาในระดับหน่วยงาน
๓. หากดาเนินกิจการตาม ๑ และ ๒ ยังไม่บังเกิดผลให้ใช้สิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ โดยทาหนังสือถึง ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสาร สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล

-๑๑สิทธิในการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ ประชาชนผู้ขอจาเป็นต้องมีส่วนได้เสียในข้อมูลข่าวสาร
นั้นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของทางราชการนี้
อย่างไรก็ตาม สิทธิได้รู้นี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของการจัดการปกครองในรัฐ สิทธินี้จึงเป็นของคนไทยโดยเฉพาะ
สาหรับคนต่างด้าวหากจะมีก็จะอยู่ในเรื่องการปกป้องสิทธิของตนเท่านั้น มาตรา ๙ วรรค ๔ ซึ่งวางหลักว่า
คนต่างด้าวหากจะมีสิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ได้หรือไม่ เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง แต่คนต่างด้าวนี้ไม่รวมถึงผู้ไม่มีสัญชาติไทยแต่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (มาตรา
๔ นิยามคาว่า “คนต่างด้าว”) เพราะกรณีนั้นมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยแล้วสมควรมีสิทธิอย่างคนไทยใน
เรื่องข้อมูลข่าวสารของราชการได้
ประชาชนจะใช้สิทธิร้องเรียนหน่วยงานรัฐได้ในกรณีใดบ้าง
ประชาชนสามารถใช้สิทธิร้องเรียนได้ต่อเมื่อเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติกฎหมายใน
กรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑. กรณีไม่นาข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
๒. กรณีไม่จัดข้อมูลข่าวสารตามารตรา ๙ ให้ประชาชนตรวจดูได้
๓. กรณีไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ใช้สิทธิขอดูตามมาตรา ๑๑
๔. กรณีไม่ให้คาแนะนาที่ถูกต้องหรือไม่ส่งคาขอให้หน่วยงานผู้จัดทาข้อมูลข่าวสารพิจารณาตาม
มาตรา ๑๒
๕. กรณีไม่แจ้งให้ผู้มีประโยชน์ได้เสียเสนอคาค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๗
๖. กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓
๗. กรณีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลตามมาตรา ๒๔
๘. กรณีกระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของข้อมูลข่ าวสารส่วนบุคคลโดยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา
๒๕ (ยกเว้นเป็นกรณีตามมาตรา ๒๕ วรรคสี่)
๙. กรณีไม่ส่งมอบข้อมูลข่าวสารประวัติศาสตร์ให้กับหอจดหมายเหตุเพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้
ศึกษาค้นคว้าตามมาตรา ๒๖
๑๐. กรณีหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือไม่ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๓
๑๑. กรณีไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิรู้ข้อมูลข่าวสารโดยไม่มีเหตุอันสมควรตามมาตรา ๑๓
๑๒. กรณีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ร้องขอและผู้ร้องขอไม่เชื่อว่าเป็นความ
จริง (มาตรา ๓๓)

-๑๒ประชาชนจะร้องเรียนได้อย่างไร และร้องเรียนกับใคร
ประชาชนมีสิทธิยื่นคาร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่
ซึ่งประชาชนอาจมาร้ องเรี ยนด้วยตนเอง หรือจัดทาเป็นหนังสื อร้องเรียน จัดส่งให้ ศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่ โดยให้ร้องเรียนต่อประธานกรรมการข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ่อใหญ่
กรณีการใช้สิทธิอุทธรณ์คาสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
การอุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ประชาชนสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการได้ ๓ กรณี คือ
๑. หน่วยงานของรัฐมีคาสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ได้มีคาขอ
๒. หน่วยงานของรัฐปฏิเสธไม่รับฟังคาคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
๓. หน่วยงานของรัฐไม่ยินยอมแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามคาขอ
ทั้ง ๓ กรณีดังกล่าว ประชาชนมีสิทธิยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารราชการ
เพื่อพิจารณาส่งคาอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาต่อไป
กรณีข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้นั้น ประชาชนจะขอคัดสาเนาและให้มีการรับรองสาเนาถูกต้องได้หรือไม่
และต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ กาหนดให้การขอสาเนาและขอให้รับรอง
สาเนาถูกต้องเป็นสิทธิประการหนึ่ง ดังนั้น เมื่อประชาชนได้ใช้สิทธิขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙
หรือ ใช้สิทธิขอดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๑ แล้วกฎหมายยังกาหนดให้ประชาชนสิทธิ ขอสาเนาและ
ขอสาเนาที่มีคารับรองถูกต้ องได้ด้วย โดยในการนี้ หน่วยงานของรัฐอาจวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว หน่วยงานหากเป็นการเรียกเก็บใบอัตราที่สูงกว่าอัตราที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้กาหนดไว้
แล้ว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก่อนและต้องคานึงถึงการช่วยเหลือ
ผู้มีรายได้น้อยประกอบกัน

-๑๓แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐกรณีที่มีคาขอข้อมูลข่าวสารจากประชาชน
๑. กรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนขอหน่วยงานของรัฐมีข้อมูลข่าวสารพร้อมที่จะจัดหาให้ได้จะต้อง
ดาเนินการให้โดยเร็วหรือภายในวันที่รับคาขอ
๒. กรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีเป็นจานวนมาก หรือไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
จะต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายในวัน ๑๕ วัน รวมทั้งแจ้งกาหนดวันที่จะดาเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ขอ
ข้อมูลทราบด้วย
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐกรณีที่มีคาขอข้อมูลข่าวสารจากประชาชน
๑. ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ แ ละหน่ ว ยงานของรั ฐ ปฏิ บั ติ ต ามค าแนะน าหรื อ ความเห็ น เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อย่างเคร่งครัด และการดาเนินการเป็นกรณี ด่วนที่สุด
๒. ให้หน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการ
เร่งจัดส่งเอกสารหรือให้ข้อเท็จจริงประกอบการดาเนินการเรื่องร้องเรียนหรืออุทธรณ์
๓. ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
โดยเคร่งครัดภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคาวินิจฉัย
๔. หากหน่วยงานของรัฐมีปัญหาในการปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ (กขร.) การให้ความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) และการ
ปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้ อมูลข่าวสารของราชการ (กวฉ.) ภายในเวลาที่กาหนดให้
แจ้งเหตุผลให้ สขร. ทราบโดยเร็ว หากเจ้าหน้าที่ขอรัฐผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม โดยไม่มีเหตุผลที่สมควร ให้
ผู้บังคับบัญชาดาเนินการพิจาณาลงโทษทางวินัยทุกกรณี

-๑๔แนวทางการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
พระราชบั ญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้กาหนดแนวทางการใช้ดุล พินิจ ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกาหนดจะเห็นได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่ห้ามมิให้เปิดเผย เป็นกรณีที่ข้อมูลข่าวสาร
นั้นเปิดเผยแล้วอาจกระทบเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชบัญญัติได้กาหนดห้ามไว้โดยมิได้มี
ข้อยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องใช้ดุลพินิจอีก ดังนั้นการศึกษาในเรื่องแนวทางการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐจะศึกษาโดยตัวอย่างของข้อมูลข่าวสารที่พระราชบัญญัติกาหนดให้อาจมีคาสั่งมิให้
เปิดเผยซึ่งถือได้ว่าเป็นการศึกษาจากกรณีปฏิบัติจริง ทั้งนี้ เมื่อหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับคา
ขอข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะตามที่พระราชบัญญัติกาหนดซึ่งอาจมีคาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรั ฐก็มีหน้าที่จะต้องใช้ดุลพินิจเพื่อมีคาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่ าวได้
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีหน้าที่จะต้องใช้ดุลพินิจเพื่อมีคาสั่งมิให้เปิดเผยหรือเปิดเผยต่อไป
ในการใช้ดุลพินิจ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๑๕ วรรคแรกได้
กาหนดแนวทางการใช้ดุลพินิจ โดยให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อจะใช้ดุลพินิจมีคาสั่งมิให้
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือมีคาสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๑) - (๗)
จะต้องคานึงถึง ๓ เรื่อง คือ การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ และ
ประโยชน์เอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน หมายความว่าเมื่อมีผู้มาขอข้อมูลข่าวสารตามข้อนี้จะต้องพิจารณาใช้
ดุลพินิจเพื่อชั่งน้าหนักก่อนมีคาสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งโดยอาศัยแนวทางตามที่พระราชบัญญัติกาหนดไว้กล่าวคือ
๑. จะต้องพิจารณาว่า ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ขอ หากเปิดเผยแล้วจะกระทบต่อการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายของหน่วยงานของตนหรือไม่อย่างไร หรือในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารตามที่มีผู้ขออาจเกี่ยวข้องกับการ
สอบสวนเรื่องหนึ่งเรื่องใด ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ เป็นต้น ก็จะต้องพิจารณาว่า ถ้าเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแล้วจะ
ส่งผลต่อการพิจารณาเรื่องนั้นๆ หรือไม่
๒. จะต้องพิจาณาว่าข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ขอ หากเปิดเผยข้อมูลแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
หรือสังคมโดยส่วนรวมมากหรือไม่เพียงใด ทั้งนี้ เพื่อจะได้สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจหรือการใช้ดุลพินิ จ
ได้เหมาสมถูกต้องที่สุด กล่าวคือในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ขอ เป็นข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวพันกับสังคมโดย
ส่วนรวม การเปิดเผยให้สังคมโดยส่วนรวมได้รู้ก็จะช่วยให้สาธารณชนทราบว่า เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับเรื่องข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้มีการดาเนินการไปอย่างไรโปร่งใส มีประสิทธิภาพหรือไม่ แม้ว่าการเปิดเผย
อาจกระทบต่อบุคคลบางคน แต่หากมีความชัดเจนว่าการเปิดเผยนั้นจาเป็นสาหรับสารธารณชนหรือคนโดย
ส่วนใหญ่ก็ต้องมีดุลพินิจให้เปิดเผย
๓. จะต้องพิจ ารณาว่า ข้อมูล ข่าวสารที่มีผู้ ขอเป็นสิ่งที่จาเป็นหรือกระทบต่ อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรและมากน้อยเพียงใด การพิจาณาถึงเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ที่ขอข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตัว
เนื้อหาข้อมูลที่มีผู้ขอเปิดเผย ฯลฯ โดยต้องพิจารณาถึงความจาเป็นของผู้ขอข้อมูลว่าข้อมูลข่าวสารที่ขอนั้น
เกี่ยวข้องกับการรักษาสิทธิของผู้ขอข้อมูลมากน้อยเพียงใด การไม่ได้ข้อมูลข่าวสารตามที่ขอนั้นจะกระทบต่ อ

-๑๕การปกป้องสิทธิของผู้ขอมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ หากมีน้าหนักของส่วนได้เสียและความจาเป็นสูงมากก็มี
น้าหนักที่จะต้องนามาพิจารณาประกอบการใช้ดุลพินิจในขั้นสุดท้าย นอกจากนี้ในส่วนของเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เป็นบุคคลที่สาม การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ขออาจกระทบต่อส่วนได้เสียของบุคคลที่สามจึงต้องมีการ
พิจาณาด้วยเช่นกันว่า บุคคลที่สามจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนี้มากน้อยเพียงใดจะ
สามารถป้องกันผลกระทบโดยการปิด ลบข้อมูลบางส่วนได้ หรือไม่และข้อที่หยิบยกมาพิจารณานี้เป็นเรื่องที่
กฎหมายให้ความคุ้มครองหรือไม่ ซึ่งหากมีข้อมูลชัดเจนก็จะทาให้สามารถใช้ดุลพินิจได้อย่างเหมาะสม เช่น
อาจเปิดเผยโดยปิดทับชื่อ หรือสิ่งที่ทาให้รู้ตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นพยาน เป็นต้น

-๑๖กระบวนการ/ขั้นตอน
ขั้นตอนการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่
ประชาชนขอข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่ กรอกแบบคาขอใช้บริการข้อมูล

ระบุชนิดของข้อมูลข่าวสารที่ขอรับบริการ

ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่

เจ้าหน้าที่พิจารณาคาขอ

กรณีที่สามารถเปิดเผยได้ ตาม
มาตรา ๗, มาตรา ๙, และมาตรา ๑๑
อนุมัติให้ผู้ขอได้

กรณีที่ไม่สามารถตัดสินใจได้

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเสนอ
เรื่อง ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่ พิจารณา

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารแจ้งผล
การพิจารณาต่อผู้ขอข้อมูล

-๑๗ขั้นตอนการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่
ประชาชนพบว่าองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

ยื่นคาร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ

ผู้ร้องเรียนพอใจเป็นอันยุติเรื่อง

ผู้ร้องเรียนไม่พอใจขอให้คณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยต่อไปหรือร้องเรียนไปยัง
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

-๑๘ขั้นตอนการร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)
ประชาชนพบว่ามีกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

ยื่นคาร้องเรียนต่อ กขร.

กขร. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนและ
สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และให้คาแนะนาหน่วยงานปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

หน่วยงานพิจารณาดาเนินการและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ พร้อมรายงาน กขร. ทราบ

ผู้ร้องเรียนพอใจเป็นอันยุติเรื่อง

ผู้ร้องเรียนไม่พอใจขอให้
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยต่อไป

กขร. พิจารณาวินิจฉัยและแจ้งให้หน่วยงานปฏิบัติตามคาวินิจฉัย

กขร. ติดตามผลว่ามีการปฏิบัติตามคาวินิจฉัยแล้วหรือไม่หากมีการปฏิบัติเป็นอันยุติ
หากไม่ปฏิบัติจะใช้มาตรการเร่งรัด และรายงานผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดดาเนินการ
พิจารณาเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป

-๑๙ขั้นตอนการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)
ประชาชนพบว่ามีกรณีที่ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร

ยื่นคาอุทธรณ์ต่อ กขร.

กขร. พิจารณาส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาวินิจฉัยโดยรับฟ้องข้อเท็จจริงคู่กรณีทั้ง ๒ ฝ่าย

มีคาวินิจฉัยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผย กฎหมายถือเป็นที่สุด

กขร. มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามคาวินิจฉัยและสอดส่อง ติดตามผลการปฏิบัติ

-๒๐ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่ ประกอบด้วย
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่
กรรมการ
๓. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
๔. ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
๕. หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
๖. ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม
กรรมการ
๗. ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรรมการ
๘. ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
๙. หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
กรรมการ
๑๐. นิติกร
กรรมการ/เลขานุการ
๑๑. เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่ มีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. กากับ ดูแล บริหาร และปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
๒. พิจารณาวางระเบียบ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขออนุญาต และการ
บริการประชาชน เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
๓. พิจารณาวินิจฉัยประเภทต่างๆ ของข้อมูลข่าวสาร
๔. พิจารณาวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องเปิดเผยหรือไม่ต้องเปิดเผย
๕. วินิจฉัยคาร้องขอให้ทบทวนคาสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล คาสั่งไม่รับฟังคาคัดค้ านหรือคาสั่งไม่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
๖. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานเพื่อปฏิบัติการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
๗. อานาจหน้าที่อื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่ ประกอบด้วย
๑. เจ้าพนักงานธุรการ (สานักปลัด อบต.บ่อใหญ่)
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สานักปลัด อบต.บ่อใหญ่)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
โดยให้มีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผย และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
อานวยความสะดวกแก่ผู้ขอข้อมูลข่าวสารและดาเนินการอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน พร้อมทั้ง
คอยแนะนาแก่ผู้ขอข้อมูลข่าวสาร

-๒๑ประเภทของข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่
๑. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ ได้แก่ เรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โครงสร้างการจัดองค์กร
วิธีการดาเนินงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นเรื่ องที่กาหนดชั้นความลับ หรือ
ยกเลิกชั้นความลับ มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ข้อบังคับข้อกาหนด คาสั่ง หนังสือเวียน แบบแผน
นโยบาย การตีความ ผลการพิจารณาหรือคาวินิจฉัยเกี่ยวกับการดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จ้างที่ปรึกษา จ้าง
ออกแบบ และการควบคุมงานซึ่งได้รับ การอนุมัติแล้ ว รวมทั้ งความเห็นแย้ง และคาสั่ งที่เกี่ยวข้องในการ
พิจารณาวินิจฉัย แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีที่กาลังดาเนินการ คู่มือ หรือคาสั่ง
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน สิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ รายงานประจาปี รายงานวิชาการ
๒. ข้อมูลข่าวสารที่ห้ามมิให้เปิดเผย ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๓. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยแก่บุคคลทั่วไป (ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่ที่เกี่ยวข้อง) มีดังนี้
เอกสารสอบสวนทางวินัยที่ได้ดาเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
เอกสารการสอบสวนทางวินัยที่เสร็จแล้ว แต่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาลงโทษทางวินัยของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่
เอกสารสอบข้อเท็จจริงที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่ ยังไม่ได้วินิจฉัยสั่งการ
เอกสารหลักฐานในการประกอบการพิจารณาสรรหา แต่งตั้ง โยกย้ายระหว่างดาเนินการก่อนออกคาสั่ง
เอกสารการดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างที่เกี่ยวกับวงเงินงบประมาณหรือประมาณราคาที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
เอกสารหลักฐานในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
เอกสารที่เกี่ยวกับพยานในการสอบสวนเรื่องต่างๆ
เอกสารที่เกี่ยวกับผู้ร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือประพฤติไม่ถูกต้องต่างๆ
เอกสารการพิจารณาเงินอุดหนุนแก่ภาครัฐ ภาคเอกชนที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
หลักเกณฑ์การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่
๑. ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเปิดเผยได้ หากผู้ใดประสงค์จะขอสาเนาหรือขอสาเนาที่มีคารับรอง
ถูกต้องของข้อมูล ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่
รับเรื่องและพิจารณาส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ขอว่าอยู่ในความรับผิดชอบหรือควบคุมของสานัก/กองใด โดยให้ผู้ควบคุม
ดูแลข้อมูลข่าวสารที่ขอเป็นผู้มีอานาจอนุญาตและรับรองสาเนาถูกต้องของข้อมูลข่าวสารนั้น แต่ถ้าข้อมูลข่าวสารที่
ขอเป็นข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งต้องจัดให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ให้ผู้ขอข้อมูลไปติดต่อขอดูข้อมูลข่าวสารได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อ
ใหญ่และหากประสงค์จะขอสาเนาหรือสาเนาที่มีคารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารให้ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารเป็น
ผู้มีอานาจอนุญาตและรับรองสาเนาถูกต้องของข้อมูลข่าวสารนั้น

-๒๒๒. ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เปิดเผยแก่บุคคลทั่วไป หากผู้ใดประสงค์ขอสาเนาหรือ ขอสาเนาที่มีคารับรอง
ถูกต้องของข้อมูล ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่
สานักปลัด รับเรื่องและ พิจารณาส่งต่อข้อมูลที่ขอว่าอยู่ในความรับผิดชอบหรือควบคุมดูแลของสานัก/กองใด โดย
ให้หัวหน้าสานักปลัด/ผู้อานวยการกอง หรือผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่า เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาตและเป็นผู้
รับรองสาเนาถูกต้อง
๓. ข้อมูลข่าวสารนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ใน ๑ และ ๒ ซึ่งผู้ประสงค์จะขอสาเนาหรือขอสาเนาที่มี
คารับรองถูกต้องของข้อมูล ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อ
ใหญ่รับเรื่องและส่งต่อว่าอยู่ในความรับผิดชอบหรือควบคุมดูแลของสานัก/กองใด และส่งให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
หรือควบคุมดูแลและดาเนินการ โดยให้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าข้อมูลข่าวสารที่ขอนั้นเป็นข้ อมูลข่าวสารที่
เปิดเผยได้แต่หากเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่าการเปิดเผยอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่ หรือทางราชการ หรืออันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือ
กระทบสิทธิส่วนบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าสานักปลัด/ผู้อานวยการกอง เป็นผู้มีอานาจพิจารณา
อนุญาตและเป็นผู้รับรองสาเนาถูกต้อง
๔. ข้ อมู ลข่ าวสารของหน่ วยงานของรั ฐหน่ วยงานอื่ นหรื อองค์ กรภาคเอกชนซึ่ งมาอยู่ ในความ
ครอบครองดูแลขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่ ให้ถือปฏิบัติเบื้องต้นว่าควรแนะนาให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารติดต่อ
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรภาคเอกชนผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น เว้นแต่มีความจาเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ หรือมีเหตุพิเศษอื่นที่เห็นสมควร จึงให้ดาเนินการตาม ๑ - ๓ แล้วแต่กรณี
ประเภทของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่ ที่มีการเก็บรักษาข้อมูลไว้
๑. พนักงานส่วนตาบล
๒. ลูกจ้างประจา
๓. พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป
๔. ผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
๕. ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุน/ทุนประเภทต่างๆ
๖. ผู้กู้ยืมเงินทุนต่างๆ
ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่
๑. พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป จัดเก็บเป็นสมุดประวัติ
แฟ้มประวัติ ก.พ. ๗ และระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
๒. ผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ, ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุน/ทุนประเภทต่างๆ และผู้กูยืมเงินทุนต่างๆ
จัดเก็บแฟ้มเป็นประวัติ ทะเบียนประวัติและระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

-๒๓วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล
๑. พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป เจ้าของข้อมูลยื่นคาขอ
ตรวจดูข้อมูลด้วยตนเองโดยยื่นคาขอต่อเจ้าหน้าที่ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่ที่รับผิดชอบ
๒. ผู้ที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ/ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุน/ทุนประเภทต่างๆ เจ้าของข้อมูลหรือบุคคลทั่วไป
ยื่นคาขอตรวจดูข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่ที่รับผิดชอบ
๓. ผู้กู้ยืมเงินทุนต่างๆ เจ้าของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องยื่นคาขอตรวจดูข้อมูลต่อเจ้าหน้ าที่
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่ที่รับผิดชอบ
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขอสาเนา หรือขอสาเนาที่มีคารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ่อใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่ได้กาหนดเกณฑ์การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมของสาเนา หรือขอ
สาเนาที่มีคารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ดังนี้
๑. ค่าธรรมเนียมการทาสาเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสาร มีอัตราดังนี้
(๑) กระดาษเอ ๔
หน้าละ
๑
บาท
(๒) กระดาษเอ ๓
หน้าละ
๓
บาท
๒. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้คารับรองข้อมูลข่าวสารมีอัตราคารับรองละ ๕ บาท
๓. กรณีที่ผู้ขอสาเนาหรือขอสาเนาที่มีคารับรองถูกต้องเป็นผู้ที่มี รายได้น้อย ให้ข้าราชการที่
ได้รับมอบหมายเป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมให้ตามสมควรแก่กรณีได้
๔. กรณีที่ผู้ขอสาเนาข้อมูลข่าวสารซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่ รวบรวมและจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารนั้นไว้เผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นการทั่วไป ให้ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ควบคุมดูแล
ข้อมูลข่าวสารนั้น พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมทุกกรณี
บทกาหนดโทษ
๑. กรณีเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขอไป มีความผิดตามมาตรา ๔๐
(แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐) มีโทษจาคุกไม่เกิน ๓ เดือน ปรับไม่เกิน
๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๒. กรณีฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามข้อจากัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกาหนดตามมาตรา ๒๐
(แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่
เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๓. กรณีที่เกิดการฟ้องร้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้รับความคุ้ มครองจากกฎหมาย หากเป็น
การปฏิบัติตามหน้าที่ และไม่มีเจตนา หรือจงใจที่จะละเลยไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ การปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๒๐ ซึ่งเป็นข้อยกเว้นเจ้าหน้าที่ต้องกระทาโดยสุจริตและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หากเกิดปัญหาขึ้นมาเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายใด

-๒๔ภาคผนวก
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
----------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐
เป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราช บัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่า
การสื่อความหมายนั้นจะทาได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทาไว้ในรูป
ของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การ
บันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทาให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
เอกชน

“หน่ ว ยงานของรัฐ ” หมายความว่า ราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภาค ราชการส่ ว นท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุม
การประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ
“ข้ อ มู ล ข่ า วสารส่ ว นบุ ค คล” หมายความว่ า ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ สิ่ ง เฉพาะตั ว ของบุ ค คลเช่น
การศึกษา ฐานะกรรเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทางาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้น
หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทาให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียง
ของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และนิติ
บุคคลดังต่อไปนี้
(๑) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ ให้ถือว่า
ใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ
(๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว
(๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว
(๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว
นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่น ให้ถือ
ว่าผู้จัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทุนดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอานาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๖ ให้จัดตั้งสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นในสังกัดสานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และให้คาปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
_______________
มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษา
(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน
(๒) สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน
(๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจานวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว
ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัด ให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจาหน่าย
จ่ายแจก ณ ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๘ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะ
นามาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อน
แล้วเป็นเวลาพอสมควร
มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กาหนด
(๑) ผลการพิจารณาหรือคาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีที่กาลังดาเนินการ
(๔) คู่มือหรือคาสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับ เอกชนในการ
จัดทาบริการสาธารณะ
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้
ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด

ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตาม
มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือทาโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารนั้น
บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้ องหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสาเนาหรือขอสาเนาที่มีคา
รับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คานึง ถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้
น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมาย
เฉพาะกาหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผย ด้วยวิธีการอย่างอื่น
มาตรา ๑๑ นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือที่จัดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา ๒๖ แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูล
ข่าวสารอื่นใดของราชการและคาขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้
หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจานวน
มากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหา
ให้หรือจะจัดทาสาเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้ว
ในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดทา วิเคราะห์ จาแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ เว้นแต่เป็น
การแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์
หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกาหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนั้นมิใช่การแสวงหา
ผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องที่จาเป็นเพื่ อปกป้องสิทธิเสรีภาพสาหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่องที่จะเป็น
ประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้
บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ้นใหม่
ให้แก่ผู้ร้องขอ หากเป็นการสอดคล้องด้วยอานาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว
ให้นาความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้
ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่มีผู้ยื่นคาขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แม้ว่าข้อมูลข่าวสารที่ขอ
จะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง หรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้นหรือจะอยู่ในความ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐที่รับคาขอให้คาแนะนา เพื่อไปยื่นคาขอต่อ
หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า

ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับคาขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีคาขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดทาโดยหน่วยงาน
ของรัฐแห่งอื่น และได้ระบุห้ามการเปิดเผยไว้ตามระเบียบที่กาหนดตามมาตรา ๑๖ ให้ส่งคาขอนั้นให้หน่วยงาน
ของรัฐผู้จัดทาข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคาสั่งต่อไป
มาตรา ๑๓ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐ ไม่จัดพิมพ์ข้อมูล ข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม่จัดข้ อ มูล
ข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา ๑๑ หรือฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าหรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีคาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา ๑๕ หรือคาสั่งไม่รับฟังคาคัดค้านตามมาตรา ๑๗ หรือคาสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
ในกรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้องเรียน ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้องแสดง
เหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน

หมวด ๒
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย
_______________
มาตรา ๑๔ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ จะ
เปิดเผยมิได้
มาตรา ๑๕ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคาสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยคานึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
(๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(๒) การเปิดเผยจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มา
ของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม
(๓) ความเห็นหรือคาแนะนาภายในหน่วยงานของรัฐในการดาเนินการเรื่องหนึ่ งเรื่องใด แต่ทั้งนี้ไม่
รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการทาความเห็นหรือคาแนะนา
ภายในดังกล่าว
(๔) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้าสิทธิส่วน
บุคคลโดยไม่สมควร
(๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่
ประสงค์ให้ทางราชการนาไปเปิดเผยต่อผู้อื่น
(๗) กรณีอื่นตามที่กาหนดให้พระราชกฤษฎีกา
คาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมู ลข่าวสารของราชการจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ด้ว ยว่าที่
เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีคาสั่งเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลาดับสายการบังคับบัญชา แต่ผู้ขออาจ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใด
ได้หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้รั่วไหลให้หน่วยงานของรัฐกาหนดวิธีการคุ้มครอง
ข้อมูลข่าวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอคาคัดค้านภายในเวลาที่กาหนด แต่ต้องให้เวลา
อันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอคาคัดค้านได้ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ผู้ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียของตน มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยทาเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้รับผิดชอบ
ในกรณีที่มีการคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาคาคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีคาสั่งไม่รับฟังคาคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
นั้นมิได้จนกว่าจะล่วงพ้นกาหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ หรือจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารได้มีคาวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา
๑๕ หรือมีคาสั่งไม่รับฟังคาคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา ๑๗ ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
วิ นิ จ ฉั ย การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ค าสั่ ง นั้ น โดยยื่ น ค าอุ ท ธรณ์ ต่ อ
คณะกรรมการ
มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีคาสั่งมิให้เปิดเผยนั้นไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารหรือศาลก็ได้ จะต้องดาเนินกระบวนการ
พิจารณาโดยมิให้ข้อมูลข่าวสารนั้นเปิดเผยแก่บุคคลอื่นใดที่ไม่จาเป็นแก่การพิจารณาและในกรณีที่จาเป็นจะ
พิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ได้
มาตรา ๒๐ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใด แม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมายใดให้ถือว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็นการกระทาโดยสุจริตในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ดาเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบตาม
มาตรา ๑๖
(๒) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่กาหนดในกฎกระทรวงมีคาสั่งให้
เปิดเผยเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใด เพื่อประโยชน์อันสาคัญยิ่งกว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ หรือ
ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อื่นของบุคคล และคาสั่งนั้นได้กระทาโดยสมควรแก่เหตุ ในการนี้จะมีการ
กาหนดข้อจากัดหรือเงื่อนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได้
การเปิ ดเผยข้อมูล ข่าวสารตามวรรคหนึ่ งไม่เป็นเหตุให้ ห น่ว ยงานของรัฐ พ้นจากความรับผิ ด ตาม
กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกล่าว

หมวด ๓
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
______________
มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย และ
บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
มาตรา ๒๒ สานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่มิให้นาบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ใน
ความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่จะกาหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่ง
การเปิดเผยประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการ
ดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าว
มาตรา ๒๓ หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้อง และจาเป็นเพื่อการดาเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเมื่อหมดความจาเป็น
(๒) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น
(๓) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่งดังต่อไปนี้
(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้
(ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
(ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ
(ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล
(จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
(ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล
(๔) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ
(๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัย ให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามความเหมาะสม
เพื่อป้องกันมิให้มีการนาไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล
ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ
ล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะนาข้อมูลมาใช้ ลักษณะการใช้ข้อมูล
ตามปกติ และกรณีที่ขอข้อมูลนั้นเป็นกรณีที่อาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมายบังคับ
หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่
ใดซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ

มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อ
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือ
ในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยดังต่อไปนี้
(๑) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตน เพื่อการนาไปใช้ตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
แห่งนั้น
(๒) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น
(๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทางานด้วยการวางแผน หรือการสถิติ หรือสามะโนต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ต้อง
รักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น
(๔) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย โดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ทาให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด
(๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา
(๖) ต่อเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ เพื่อการป้องกันการฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ปฏิบั ติตามกฎหมาย การสื บสวน การ
สอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม
(๗) เป็นการให้ซึ่งจาเป็น เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล
(๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอานาจตามกฎหมายที่จะขอ
ข้อเท็จจริงดังกล่าว
(๙) กรณีอื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้มีการ
จัดทาบัญชีแสดงการเปิดเผยกากับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคาขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น
จะต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระทาการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรือได้รับสาเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่
เกี่ยวกับบุคคลนั้น และให้นามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิ ดเผยต่อ
เฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้
ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ให้มีสิทธิยื่น
คาขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วน
นั้นได้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคาขอดังกล่าว และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบโดยไม่ชักช้า
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มีคาขอ ให้ผู้นั้นมี
สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้ งคาสั่งไม่
ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร โดยยื่นคาอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และไม่ว่ากรณีใดๆ ให้

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคาขอของตนแนบไว้ กับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่
เกี่ยวข้องได้
ให้บุคคลตามที่กาหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดาเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรานี้แทน
ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรมแล้วก็ได้

หมวด ๔
เอกสารประวัติศาสตร์
___________
มาตรา ๒๖ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุ ครบ
กาหนดตามวรรคสองนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่ห อ
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่ กาหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไว้
ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า
กาหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกประเภท ดังนี้
(๑) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบห้าปี
(๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยี่สิบปี
กาหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๓) หน่วยงานของรัฐยังจาเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพื่อประโยชน์ใน
การใช้สอย โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม
ศิลปากร
(๔) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารนั้นยังไม่ควรเปิดเผย โดยมีคาสั่งขยายเวลากากับ
ไว้เป็นการเฉพาะราย คาสั่งการขยายเวลานั้นให้กาหนดระยะเวลาไว้ด้วย แต่จะกาหนดเกินคราวละห้าปีไม่ได้
การตรวจสอบหรื อ ทบทวนมิ ใ ห้ มี ก ารขยายเวลาไม่ เ ปิ ด เผยจนเกิ น ความจ าเป็ น ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติตามมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบ
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทาลายหรืออาจทาลายได้โดยไม่ต้องเก็บรักษา

หมวด ๕
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
______________
มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเป็นประธาน ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลั ดกระทรวงการคลั ง ปลั ดกระทรวงการต่างประเทศ ปลั ดกระทรวงมหาดไทย ปลั ดกระทรวงพาณิ ช ย์
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกเก้าคนเป็นกรรมการ
ให้ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็น
เลขานุการ และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สอดส่องดูแล และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ให้คาปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ตามที่ได้รับคาขอ
(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของคณะรัฐมนตรี
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๑๓
(๕) จัดทารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตาม
ความเหมาะสม แต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
(๗) ดาเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๒๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสามปี
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ผู้ที่พ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้
มาตรา ๓๐ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา
๒๗ พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อน
ความสามารถ
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการมีอานาจเรียกให้ บุคคลใดมาให้ ถ้อยคาหรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือ
พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคาขอไม่ว่าจะเป็นกรณี
มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถ้าผู้มีคาขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓
ให้คณะกรรมการมีอานาจเข้าดาเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องได้ และแจ้งผลการ
ตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย
เข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ก็
ตาม
มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้และให้นาความในมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๖
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
________________
มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการ มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งมิให้เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือคาสั่งไม่รับฟังคาคัดค้านตามมาตรา ๑๗ และคาสั่งไม่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งตามสาขาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจและการคลังของ
ประเทศ หรือการบังคับใช้กฎหมาย
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะหนึ่งๆ ประกอบด้วยบุคคลตาม
ความจาเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และให้ข้าราชการที่คณะกรรมการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉัย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้
กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการไม่ได้
มาตรา ๓๗ ให้ คณะกรรมการพิจ ารณาส่ งคาอุทธรณ์ให้ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร โดยคานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ล ะ
สาขาภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับคาอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่สุด และในการมี
คาวินิจฉัยจะมีข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามที่
เห็นสมควรก็ได้
ให้นาความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ อานาจหน้ าที่ ข องคณะกรรมการวิ นิจ ฉัย การเปิ ด เผยข้ อ มูล ข่ าวสาร แต่ล ะสาขา วิธี
พิจารณาและวินิจฉัย และองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๙ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทกาหนดโทษที่ประกอบกับ
บทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม

หมวด ๗
บทกาหนดโทษ
_______________
มาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจากัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกาหนดตามมาตรา
๒๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

บทเฉพาะกาล
_____________
มาตรา ๔๒ บทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้ อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้
เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะได้กาหนด
มาตรา ๔๓ ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูล
ข่ า วสารของราชการ ยั ง คงใช้ บั ง คั บ ต่ อ ไปได้ เ ท่ า ที่ ไ ม่ ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เว้ น แต่ ร ะเบี ย บที่
คณะรัฐมนตรีกาหนดตามมาตรา ๑๖ จะได้กาหนดเป็นอย่างอื่น

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉ บับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมี
โอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชน
จะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มี
ความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกาหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดย
มีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อ
ประเทศชาติห รือต่อประโยชน์ ที่สาคัญของเอกชน ทั้งนี้ เพื่อพัฒ นาระบอบประชาธิป ไตยให้มั่นคงและจะ
ยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ ถึงสิทธิห น้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้อี ก
ประการหนึ่งด้วย ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
ไปพร้อมกัน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

